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प्रस्तािना :िाढत्या लोकसंख्येमळे दरडोई पाण्याची उपलब्धता कमी होत चालली आहे .तसेच, िाढते
शहरीकरर् ि औद्योवगकी करर्ामळे जलव्यिस्थापना िरील तार् िाढत चालला आहे . पवरर्ामी
जलव्यिस्थापन हे 21 व्या शतकातील एक प्रमख आव्हान झाले आहे. महाराष्ट्र राज्याने, 2003 मध्ये
स्ित:ची जलनीती तयार केली होती, त्यानंतर मे, 2011 मध्ये त्यात अंशत: सधारर्ा केल्या होत्या. या
नीतीचा अिलंब केल्यापासून, राज्याच्या जल विकासात, महत्िाचे सकारात्मक बदल झालेले वदसून
येत आहेत. भारत सरकारने दे खील आपल्या पूिीच्या धोरर्ात सधारर्ा करुन सन 2012 मध्ये राष्ट्रीय
जलनीती प्रकावशत केली आहे . मलभूत समस्या, तत्िे आवर् एकीकृत राष्ट्रीय दृष्ट्टीकोन लक्षात घेऊन
राष्ट्रीय जलनीतीच्या धतीिर राज्यांने त्यांच्या प्रचवलत जलनीतीमध्ये सधारर्ा करािी असे भारत
सरकारने, राष्ट्रीय जलनीतीमध्ये सवचत केले आहे. राज्याच्या जलनीतीमध्ये सधारर्ा करण्यासाठी
महासंचालक, जल ि भूमी व्यिस्थापन संस्था, औरं गाबाद यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगटाची वनयक्ती
करण्यात आली होती. अभ्यासगटाने सधावरत जलनीतीचे प्रारुप शासनास सादर केले. त्यािर विविध
विभागाचे तसेच महाराष्ट्र जलसंपत्ती वनयमन प्रावधकरर्ाचे अवभप्राय तसेच जलक्षेत्रातील राज्य सापेक्ष
समस्या ि आव्हाने विचारात घेऊन राज्यशासनाच्या सन 2003 च्या जलवनतीमध्ये सधारर्ा करुन
जलनीती धोरर् सन 2019 तयार केले आहे.
या जलनीतीत राज्यातील जलक्षेत्रासमोरील पाण्याची मागर्ी ि परिठा यांमधील िाढते
असंतलन, पाण्याच्या उपलब्धतेची अवनवितता ि िापरािरील मयादा, पूर ि अिर्णर्ाची समस्या,
पवरचालनाची अल्प कायणक्षमता, वनर्ममत ससचन क्षमता आवर् प्रत्यक्ष िापर यातील तफाित, भूजलात
होत असलेली घट, नागरी भागातील वितरर् प्रर्ालीमधील व्यय, पाण्याच्या गर्ित्तेचा खालािर्ारा
दजा, नैसर्मगक जलसाठे आवर् नदी-नाल्यािरील अवतक्रमर्े, अशा समस्या ि आव्हाने राज्यासमोर
आहे त. या आव्हानाचा विचार करुन जलनीती तयार करताना राज्यात शध्द जल ि स्िच्छता याची
सवनवितता करर्े, पार्ी टं चाई ि अिर्णर्ास सामोरे जाण्यासाठी आिश्यक स्स्थतीस्थापकता ( वबल्डींग
रे वझवलयन्स) वनमार् करर्े, विविध पार्ी िापर घटकांमध्ये न्यावयक ि धोरर्ी पध्दतीने पाण्याचे क्षेत्रीय
िाटप करर्े, पाण्याचे समन्याय िाटप करुन िाटप केलेल्या पाण्याची हमी दे र्े,पवरसंस्थेचे
(इकोवसस्स्टम) संरक्षर् करर्े, भूपष्ट्ृ ठ जल ि भूजल यांच्या दजाचे संरक्षर् करर्े ि त्यात िाढ करर्े,
पाण्याच्या िापराची उत्पादकता ि कायणक्षमता यात िाढ करर्े, सयोग्य सधारर्ांसह जलसंपत्ती
विकासाकडू न एकास्त्मक जलसंपत्ती व्यिस्थापनाकडे पध्दतीशीरपर्े संक्रमर् करर्े ही उविष्ट्टे
ठरविण्यात आली आहे त.
महाराष्ट्र राज्य जलनीती 2019च्या प्रारुपास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन
होती.
शासन वनर्णय : मलभूत समस्या, तत्िे आवर् एकीकृत राष्ट्रीय दृष्ट्टीकोन लक्षात घेऊन राष्ट्रीय जलनीतीच्या
धतीिर तसेच जलक्षेत्रामधील राज्य सापेक्ष समस्या ि आव्हाने यांचे वनराकरर् करण्याच्या उिेशाने
राज्याच्या 2003 च्या जलनीतीत सधारर्ा करण्यात आल्या असून त्यानसार महाराष्ट्र राज्य जलनीती
- 2019 ला शासनाची मान्यता दे ण्यात येत आहे .

शासन वनर्णय क्रमांकः जलनीती-2019/प्र.क्र.21/17/जसं.(धोरर्)

राज्य जलनीती सन 2019 मध्ये अंतणभत
ू तरतदींच्या अंमलबजािर्ीसाठी पाण्याशी संबवं धत सिण
विभागांनी कृती आराखडे तयार करुन राज्य जल मंडळ आवर् राज्य जल पवरर्द यांना मान्यतेसाठी
सादर करािेत. राज्य जल मंडळ अंमलबजािर्ीचे वनयवमतपर्े संवनयंत्रर् करे ल ि राज्य जल पवरर्द,
प्रगतीचे वनयवमतपर्े पनर्मिलोकन करे ल.
महाराष्ट्र राज्य जलनीती 2019 ची इंग्रजी ि मराठी प्रत सोबत जोडली असून सदर शासन
वनर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर उपलब्ध करण्यात आला
असून त्याचा सांकेतांक 201909051735468927 असा आहे . हा आदे श वडजीटल स्िाक्षरीने
साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानसार ि नांिाने,
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महाराष्ट्र राज्य जलनीती 2019
1. प्रास्ताविक :
वाढत्या लोकसंख्येमळ
ु े दरडोई पाण्याची उपलब्धता कमी होत चालली आहे . तसेच, वाढते शहरीकरण
व औद्योगिकीकरणामुळे जल व्यवस्थापनेवरील ताण वाढत चालला आहे . पगरणामी जल व्यवस्थापन हे
21 व्या शतकातील एक प्रमुख आव्हान झाले आहे .
सप्टें बर, 2015 मध्ये, संयक्
ु त राष्ट्रातील भारतासह, 193 सदस्य राष्ट्रे, पुढील 15 वर्षांत साध्य
करावयाच्या 17 शाश्वत गवकास उगिष्ट्टांकगरता वचनबद्ध झालेली आहे त. “सिांसाठी शुद्ध जल ि
स्िच्छता” यांची सुगनश्श्चती करणाऱ्या शाश्वत गवकास उगिष्ट्ट- 6, द्वारे “जल” हा मुिा जािगतक
काययसच
ू ीवर ठोसपणे आला आहे . आरोग्यपूणय जीवनमानाची सुगनश्श्चती करणे, भुकेची समस्या
संपष्ट्ु टात आणणे , आर्थथक वाढ व इतर उगिष्ट्टेसध्ु दा पाण्यागशवाय साध्य करता येणार नाहीत. यागशवाय,
शाश्वत गवकास उगिष्ट्ट -12 (SDG 12) : “शाश्ित िापर ि उत्पादन पध्दती याांची सुवनश्श्चती”
आगण शाश्वत गवकास उगिष्ट्ट -15 (SDG 15): “स्थलीय पावरश्स्थतीकीच्या (Terrestrial
Ecosystem) शाश्ित िापरास चालना दे णे आवण ती सांरवित ि पुन:स्थावपत

करणे,

जांगलाांचे शाश्ित व्यिस्थापन, िाळिांटीकरण रोखणे आवण अिनती थाांबिणे तसेच
जैिविविधतेचा -हास थाांबिणे,” याबाबी गततक्याच महत्वाच्या आहे त. अशाप्रकारे शाश्वत गवकास
उगिष्ट्टांत मांडण्यात आलेली ध्येये साध्य करण्याकगरता, जलसंपत्तीचा गवकास व व्यवस्थापन प्रभावीपणे
करणे ही बाब अत्यंत महत्वाची आहे .
राज्यातील पाण्याची उपलब्धता गवर्षम आहे . राज्यातील मोठा भूभाि हा अवर्षयण प्रवण आहे . तर काही
अल्प भूभािावर पाण्याची गवपूल उपलब्धता आहे . वातावरणातील बदलाच्या संभाव्य धोक्याच्या
पाश्वयभम
ू ीवर पगरश्स्थती अगधकच गबकट होणार आहे .
पाणी हा राज्याच्या सूगचतील गवर्षय असल्यामुळे महाराष्ट्र राज्याने, 2003 मध्ये स्वत:ची जल नीती तयार
केली होती, त्यानंतर मे, 2011 मध्ये त्यात अंशत: सुधारणा केल्या होत्या. या नीतीचा अवलं ब
केल्यापासून, राज्याच्या जल गवकासात, महत्वाचे सकारात्मक बदल झालेले गदसून येत आहे त. तथागप,
राज्याच्या जल क्षेत्रात भेडसावणाऱ्या काही समस्या व आव्हाने अद्यापही कायम आहे त. यामुळे
जलक्षेत्रात धोरणात्मक सुधारणा करणे आवश्यक झाले आहे .
भारत सरकारने दे खील आपल्या पूवीच्या धोरणात सुधारणा करुन सन 2012 मध्ये राष्ट्रीय जलनीती
प्रकाशीत केली आहे . मुलभूत समस्या, तत्वे आगण एकीकृ त राष्ट्रीय दष्ट्ृ टीकोन लक्षात घे ऊन राष्ट्रीय
जलनीतीच्या धतीवर राज्यांने त्यांच्या प्रचगलत जलनीतीमध्ये सुधारणा करावी असे भारत सरकारने,
राष्ट्रीय जलनीतीच्या खंड 16.2 या तरतुदीद्वारे सुगचत केले आहे .
ही पाश्वयभम
ू ी गवचारात घे ऊन, तसेच राज्य सापेक्ष समस्या व आव्हाने यांचे गनराकरण करण्याच्या,
उिे शाने राष्ट्रीय जल नीतीच्या धतीवर, राज्याच्या जलनीतीत पुन्हा सुधारणा करण्यात येत आहे .
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2. धोरणाची व्याप्ती :
ही जल नीती, राज्य शासनाचे पाण्याशी संबधीत सवय गवभाि, राज्यातील गनम-शासकीय अगभकरणे,
स्थागनक संस्था, मोठ्या प्रमाणावर पाण्याचे वापरकते (घरिुती, औद्योगिक/वागणश्ज्यक व इतर) आगण
राज्यातील सवय नािगरकांना लािू आहे .
3. राज्याचे विहां गािलोकन :
महाराष्ट्राने भारताचा पश्श्चम व मध्य भाि व्यापलेला आहे आगण राज्याला अरबी समुद्राची सुमारे 720
गक.मी. लांबीची समुद्र गकनारपट्टी लाभलेली आहे . सन 2011 जनिणनेनस
ु ार, 112.4 दशलक्ष इतकी
लोकसंख्या आगण 0.308 दशलक्ष चौरस गक.मी. इतके भौिोगलक क्षेत्र लाभलेल्या महाराष्ट्राचा
लोकसंख्येप्रमाणे दे शात 2 रा क्रमांक आगण भौिोलीक क्षेत्रानुसार 3 रा क्रमांक लाितो. महाराष्ट्रात
मोठ्या प्रमाणावर नािरीकरण झालेले असून 45.2% इतकी लोकसंख्या शहरी भािात राहते.
राज्यात उष्ट्ण कगटबंधीय मोसमी व गनमशुष्ट्क हवामान असते. राज्यात पजयन्याच्या स्वरूपामध्ये स्थल व
कालानुरुप खुप तफावत आढळते. राज्यातील सरासरी वार्थर्षक पजयन्यवृष्ट्टी 400 ते 6000 गमलीमीटर
यांदरम्यान असते. राज्यात, वारं वार अवर्षयण पगरश्स्थती उद्भवत आहे . राज्यातील जवळजवळ 42.50%
इतके क्षेत्र अवर्षयण प्रवण आहे . राज्यातील गपकाखालील एकूण क्षेत्र 22.9 दशलक्ष हे क्टर (2015-16)
इतके आहे व पेरणीखालील गनव्वळ क्षेत्र 17.19 दशलक्ष हे क्टर इतके आहे , आगण एकापेक्षा अगधक
वेळा पेरणीखालील क्षेत्र 5.929 दशलक्ष हे क्टर इतके आहे . राज्याची अधी लोकसंख्या उपजीगवकेकगरता
शेतीवर अवलंबन
ू आहे .
4. राज्यातील जलसांपत्ती :
राज्याचे क्षेत्र िोदावरी, कृ ष्ट्णा, तापी, नमयदा आगण पश्श्चम वागहनी नद्यांचे खोरे या पाच प्रमुख नदी
खोऱ्यात व्यापले आहे . तसेच राज्याच्या ईशान्य भािातील अत्यल्प क्षेत्र हे , महानदीच्या खोऱ्यात येते.
राज्याच्या जलसंपत्तीची अंदागजत सरासरी वार्थर्षक उपलब्धता, 198 अब्ज घन मीटर इतकी असून त्यात
164 अब्ज घन मीटर इतक्या भूपष्ट्ृ ठ जलाचा आगण 34 अब्ज घन मीटर इतक्या भूजलाचा समावेश
आहे . जून 2017 पयंत राज्यस्तर जलसंपत्ती प्रकल्पांमाफयत 42.85 अब्ज घन मीटर इतकी साठवण
क्षमता गनमाण झाली आहे .
पश्श्चम वागहनी नद्यांखेरीज, उवयगरत चार नद्यांची खोरी ही महाराष्ट्र व लितच्या राज्यांशी सामागयक
आहे त. गवगवध आंतरराज्यीय नद्यांसंबधीचे पाणी तंटे, लवादाचे गनवाडे / करारनामे आगण गनणयय यांमळ
ु े
राज्याला भूपष्ट्ृ ठावरील जलसंपत्तीच्या वापरास सुमारे 126 अब्ज घन मीटरची (4449.67 अब्ज घन
फू ट) मयादा असून, त्यापैकी 69 अब्ज घन मीटर (2437 अब्ज घन फू ट) (55%) इतके प्रमाण एकट्या
पश्श्चम वागहनी नदी खोऱ्यांचे आहे . या क्षेत्राचे लािवड योग्य क्षेत्र, फारच मयागदत (10.6%) असून
आगण त्यात सह्याद्री पवयतरांिा व अरबी समुद्र यांदरम्यानच्या 50 गक.मी. इतक्या अरुंद पट्टीचा समावेश
आहे . त्यामुळे एकुण उपलब्ध पाण्याच्या स्थागनक वापरावर मयादा आहे . पश्श्चमेकडे वाहणाऱ्या
नद्यांच्या खोऱ्यात उपलब्ध असलेल्या संपण
ू य पाण्याचा स्थागनकगरत्या उपयोि करता येत नाही, तसेच
महाराष्ट्र राज्य जलनीती, 2019

2

सदर खोरे , (+610 मीटर) उं चीच्या पवयतरांिामुळे उवयगरत खो-यांपासून वेिळे झाल्याने इतर
खोऱ्यातसुध्दा सदर अगतगरक्त पाणी आर्थथकदष्ट्ृ ट्याही वळगवता येत नाही. उलटपक्षी, लािवडीखालील
क्षेत्राच्या 89.4% इतके क्षेत्र असणाऱ्या, उवयगरत चार नद्यांच्या खोऱ्यांत एकूण जलसंपत्तीपैकी केवळ
45% इतकीच जलसंपत्ती आहे . या गनबंधामुळे, राज्यातील सुमारे 42.50% इतके क्षेत्र, तुटीच्या ककवा
अती तुटीच्या उपखोऱ्यांत येते. राज्याला पाणी टं चाई व अवर्षयणाचा वारं वार सामना करावा लाितो.
नदी खोरे व उपखोरे यांच्या सीमा गवचारात घे ऊन राज्याची गवभािणी प्रामुख्याने 1531 पाणलोट
क्षेत्रांमध्ये करण्यात आली आहे . सन 2013-14 मध्ये केलेल्या पाणलोट क्षेत्रगनहाय भूजल
गनधारणानुसार गनव्वळ भूजलाची उपलब्धता 31.48 अब्ज घन मीटर इतकी आहे आगण वार्थर्षक उपसा
सुमारे 17.07 अब्ज घन मीटर इतका आहे .
5. राज्यातील जल सांपत्ती विकास आवण त्यासांबांधातील सुधारणा :
स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून आगण गवशेर्षत: 1960 मध्ये महाराष्ट्र राज्याची गनर्थमती झाल्यानंतर, जलक्षेत्रात
मोठ्या प्रमाणात िुंतवणुक केली िेली ज्याचे पगरणामस्वरूप पुढील िोष्ट्टी साध्य झालेल्या आहे त :
1) जून 2017 पयंत कसचन क्षमतेत (भूपष्ट्ृ ठ जल) 2.74 लाख हे क्टरवरून 68.37 लाख हे क्टर
(राज्यस्तर : 50.36 लाख हे क्टर, स्थागनकस्तर : 18.01 लाख हे क्टर) इतकी वाढ झाली आहे .
2017-18 मध्ये राज्यस्तर प्रकल्पांमाफयत गनमाण झालेल्या कसचन क्षमतेच्या तुलनेत 39.50 लाख
हे क्टर इतके प्रत्यक्ष कसचन झाले आहे .
2) बहु संख्य शहरे व निरे यांना गपण्याच्या पाणी पुरवठ्याचे प्रभावी व्यवस्थापन तसेच ग्रामीण
क्षेत्रांमधील पाणी पुरवठ्यातील वाढ.
3) वेिवान औद्योगिक वाढ साध्य करणे.
4) माचय 2019 पयंत, जलगवद्युत क्षमतेत 290 मेिाव ॅट वरुन 3684 मेिाव ॅट इतकी वाढ.
राज्याने, जल वनयमनात दे खील पुढील महत्िाचे टप्पे साध्य केले आहे त :
1.

महाराष्ट्र कसचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडू न व्यवस्थापन अगधगनयम, 2005 आगण त्याखालील गनयम
यांद्वारे पाणी वापर संस्थांना अगधकार प्रदान करण्यात आलेले आहे त. सप्टें बर 2017 पयंत 5326
इतक्या पाणी वापर संस्था स्थापन करण्यात आल्या आहे त.

2. राज्यातील जलसंपत्तीचे गवगनयमन करण्यासाठी, महाराष्ट्र जलसंपत्ती गनयमन प्रागधकरण
अगधगनयमाच्या कलम 3 अन्वये, महाराष्ट्र जलसंपत्ती गनयमन प्रागधकरणाची स्थापना करण्यात
आली आहे .
3. राज्यातील भूजलाचा शाश्वत (कायमस्वरूपी) समन्यायी व पयाप्त पुरवठा करण्यासाठी गवगनयमन
करणे व त्याचे सुलगभकरण यांसाठी, महाराष्ट्र भूजल (गवकास व व्यवस्थापन) अगधगनयम,2009
अगधगनयगमत करण्यात आला असून तो, राज्याच्या भूजलसंपत्तीचे गवगनयमन करण्यासाठी दे खील
महाराष्ट्र जलसंपत्ती गनयमन प्रागधकरणास अगधकार प्रदान करतो.
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4. राज्याच्या मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या पाण्याच्या वापराची लेखापरीक्षा करण्यासाठी, राज्याने
औरं िाबाद येथे मुख्य लेखापरीक्षक, जल व कसचन, महाराष्ट्र राज्य, या स्वतंत्र कायालयाची स्थापना
केली आहे .
5. सन 2018 मध्ये जलक्षेत्रात सवोकृ ष्ट्ट काम करणाऱ्या राज्याचा प्रथम पुरस्कार राज्यास लाभला
आहे .
6. राज्यातील जलिे त्रासमोरील समस्या ि आव्हाने :
जलक्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात िुंतवणुक व सुधारणा केलेल्या असुन सुध्दा, राज्यातील जलसंपत्तीची
सद्य:श्स्थती आगण त्यांचे व्यवस्थापन यांसबंधात काही समस्या व िंभीर स्वरूपाची आव्हाने कायम
असून त्यांपैकी प्रमुख समस्या व आव्हाने खालीलप्रमाणे आहे त.
6.1 पाण्याची मागणी ि पुरिठा याांमधील िाढते असांतल
ु न:
लोकसंख्येतील वाढ, नािरीकरण व बदलती जीवनशैली यांमळ
ु े पाण्याच्या मािणीत झालेल्या
जलद वाढीमुळे, मािणी व पुरवठा यात मोठी तफावत गनमाण झाली आहे . यामुळे
जलसुरक्षेबाबतचे िंभीर आव्हान गनमाण झाले आहे . खोऱ्यातील आंतरक्षेत्रीय, आंतरप्रादे गशक
आगण उध्वयिामी व अधोिामी भािातील पाणी वापरकत्यांमधील संघर्षय वाढत आहे त. राज्याच्या
ग्रामीण भािामध्ये गपण्याकगरता आगण इतर घरिुती वापराकगरता पाण्याची उपलब्धता हे
आजही आव्हान आहे . भूपष्ट्ृ ठावरील जल व भूजल याचा संयक्
ु त वापर करणेबाबत अद्यापही
शहरी भािात गवचार केला जात नाही.
6.2 पाण्याच्या उपलब्धतेची अवनश्श्चतता :
राज्यांतियत जलसंपत्तीच्या उपलब्धतेमध्ये स्थल व काळानुसार खुप तफावत असून, सद्यःश्स्थतीत
होत असलेल्या हवामान बदलामुळे भगवष्ट्यकाळात ही तफावत वाढण्याची शक्यता आहे .
पगरणामी जलक्षेत्रातील समस्या मध्ये वाढ व जलसंबधी आपत्तींच्या घटना उदा. पुर, जगमनीची
अगधक धूप व अवर्षयण पुनरावृती यामध्ये वाढ संभवते.
6.3 उपलब्ध पाणी िापरािरील मयादा :
पूवय गवदभातील वन जगमनीच्या अडथळयामुळे व कोकण गवभािातील भौिोगलक मयादांमळ
ु े
राज्यातील उपलब्ध जलसंपत्तीचा पुरेपरू वापर करण्यावर मयादा आहे त.
6.4 वनयत िाटप केलेल्या ठराविक वहश्श्याचे पाणी आश्िावसतपणे वमळण्याचा अभाि :
जलसंपत्ती प्रकल्पांच्या वेळोवेळी अपेगक्षत दे खभाल, दुरुस्ती अभावी शेतकऱ्यांना, त्यांच्या वाटप
केलेल्या ठरागवक गहश्श्याचे आश्वागसत पाणी गमळत नाही.
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गवतरण प्रणालीची पुन:स्थापन व पुनवयसनासह पाणी वापर संस्थेच्या काययक्षेत्र गनश्श्चतीसाठी
आवश्यक गनधीची कमतरता असल्यामुळे, लाभक्षेत्र पाणी वापर संस्थांकडे हस्तांतरण संथ ितीने
होत आहे .
6.5 पवरचालनाची अल्प कायय िमता :
गनर्थमत कसचनाच्या पायाभूत सुगवधांचे योग्यप्रकारे पगररक्षण होत नसल्याने, पाणी वापराची
काययक्षमता कमी झाली आहे . मयागदत उपलब्ध साधनसंपत्तीतून बांधकामागधन जलसंपत्ती प्रकल्प
पूणय करणे आगण गनर्थमत पायाभूत सुगवधांचे पगररक्षण करणे , यामधील सूवणयमध्य साधने हे एक
जगटल आव्हान आहे .
6.6 वनर्ममत ससचन िमता आवण प्रत्यि िापर यातील तफाित :
गनमाण झालेली कसचन क्षमता (आयपीसी) आगण वापरातील कसचन क्षमता (आयपीयु) यातील
तफावत कमी करणे .
6.7 भूजलात होत असलेली घट :
भूजल हे , जलचक्राचा एक भाि व सामूगहक नैसिीक संपत्ती असली तरीही, त्यास वैयश्क्तक
मालमत्ता समजून गतचा पुनभयरण करण्याचे कोणत्याही दागयत्वागशवाय अगनबंध उपसा केला जात
आहे . सद्यःश्स्थतीत 76 पाणलोट क्षेत्रामध्ये अत्यागधक उपसा झालेला आहे व चार पाणलोट
क्षेत्राची अवस्था फारच िंभीर झाली आहे .
6.8 नागरी भागातील वितरण प्रणालीमधील व्यय :
शहरी भािात गवतरण व्यवस्थेतील पाण्याची िळती (नॉन-रे व्हे न्यू वॉटर) कमी करणे आगण
घरिुती पाण्याचा वापर गनधारीत मापदं डांमध्ये मयादीत करणे ही एक कळीची बाब असून
प्राधान्याने त्याकडे लक्ष दे णे आवश्यक आहे .
6.9 पाण्याच्या गुणित्ते चा खालािणारा दजा :
उद्योि क्षेत्र आगण नािरी स्थागनक संस्था यांच्याकडू न प्रगक्रया न केलेले सांडपाणी नैसिीक
पाण्यात सोडल्यामुळे भूपष्ट्ृ ठ जल तसेच भूजल या दोन्ही पाण्याचा दजा खालावत आहे . पगरणामी
सुरगक्षत (वापरायोग्य) पाण्याच्या उपलब्धतेत घट होत आहे . पयावरण, आरोग्य तसेच जलचरां चे
अश्स्तत्व धोक्यात आले आहे .
6.10 अचूक आधारसामग्री ि प्रवशवित मनुष्ट्यबळाचा अभाि :
मागहती आधागरत गनणयय घे ण्यासाठी पुरेशी आधारसामग्री, उपलब्ध नाही. तसेच, आधुगनक
साधने व तंत्रे यांच्या सहाय्याने, शास्त्रीय ककवा तांगत्रक पद्धतीने समस्या व आव्हाने यांचे
गनराकरण करू शकणारा प्रगशगक्षत कमयचारी वियदेखील, पुरेशा संख्येने उपलब्ध नाही.
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6.11 नैसर्मगक जलसाठे आवण नदी-नाल्यािरील अवतक्रमण :
नैसर्थिक जलसाठे आगण नदी-नाल्यावर अगतक्रमण होत असून त्यांचा इतर प्रयोजनाथय वापर होत
आहे . भूजल पुनभयरणात सरसकट अडथळे गनमाण करण्यात येत आहे .
6.12 अांवतम ससचन िमता वनमाण करणे :
राज्याचा सध्याचा कृ र्षी क्षेत्रातील गवकासाचा दर लक्षात घे ता, 126 लक्ष हे क्टर (लािवडयोग्य
क्षेत्राच्या 56%) ही अंगतम कसचन क्षमता लवकरात लवकर गनमाण करणे िरजेचे आहे .
7. धोरणामागचा हे तू :
राष्ट्रीय जलगनतीतील तत्वे, जाितीक सवोत्तम काययपध्दती, सवंकर्ष व आंतर-अनुशासनात्मक
दष्ट्ृ टीकोन याआधारे राज्याच्या जलसंपत्तीचा संतल
ू ीत व शाश्वत गवकास आगण व्यवस्थापन करुन
राज्याच्या जलक्षेत्रास भेडसावणाऱ्या समस्यावर मात करणे.
7.1 राज्य जलनीतीची उविष्ट्टे :
राज्यातील पाण्याशी संबंगधत सवय गवभाि, स्थागनक संस्था व जल क्षेत्राकगरता काम करणारी
अगभकरणे (एजन्सी), उद्योिधंदे व जल वापरकते यांना, त्यांचे हक्क जबाबदाऱ्या तसेच
गवगनर्थदष्ट्टीत उगिष्ट्टे साध्य करण्यासाठी राज्य शासनाने आखलेली रणगनती यामधील पाणी
वापरकत्यांची भूगमका व शासनाच्या अपेक्षा याबाबतची जाणीव करुन दे णे, हे राज्य जल नीतीचे
उगिष्ट्ट आहे . राज्य जलगनतीची स्थूल उगिष्ट्टे पुढीलप्रमाणे आहे त :
1) राज्यात शुध्द जल व स्वच्छता याची सुगनश्श्चतता करणे.
2) पाणी टं चाई व अवर्षयणास सामारे जाण्यासाठी आवश्यक श्स्थतीस्थापकता (गबल्डींि
रे गझगलयन्स) गनमाण करणे.
3) गवगवध पाणी वापर घटकांमध्ये न्यागयक व धोरणी पध्दतीने पाण्याचे क्षेत्रीय वाटप करणे.
4) पाण्याचे समन्याय वाटप करुन वाटप केलेल्या पाण्याची हमी दे णे.
5) पगरसंस्थेचे (इकोगसश्स्टम) संरक्षण करणे .
6) भूपष्ट्ृ ठ जल व भूजल यांच्या दजाचे संरक्षण करणे व त्यात वाढ करणे .
7) पाण्याच्या वापराची उत्पादकता व काययक्षमता यात वाढ करणे.
8) सुयोग्य सुधारणांसह जलसंपत्ती गवकासाकडू न एकाश्त्मक जलसंपत्ती व्यवस्थापनाकडे
पध्दतीशीरपणे संक्रमण करणे.
7.2 जलवनतीच्या केंद्रस्थानी असलेले विषय :
1) जल व्यवस्थापनेमध्ये लाभधारकांच्या सहभािाची सुगनश्श्चतीता.
2) धोरणात्मक गनयोजन व िुंतवणुकीबाबत प्राधान्य ठरगवणे.
3) धोरणांचे गनरं तर संगनयंत्रण व अद्ययावतीकरण करणे .
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4) मािणी व्यवस्थापन.
5) सवय जल वापर क्षेत्रांत पाणी वापराच्या काययक्षमतेत सुधारणा करणे.
6) वापरयोग्य पाण्याचे प्रमाण वाढवणे.
7) पारदशी व सुगचत प्रगक्रयेद्वारे सुशासन आणुन समानता, सामागजक न्याय आगण श्स्थरता ही
उिीष्ट्टे साध्य करणे.

राज्य जल नीती
8. पवरकश्ल्पत धोरणे :
8.1 लाभधारकाांचा सहभाग :
दीघय कालीक शाश्वत बदलाकगरता लाभधारकांना सहभािी करुन घे णे आवश्यक आहे . या
पाश्वभूमीवर प्रचगलत पाणी वापराच्या पद्धतींमध्ये बदल करण्याच्या िरजेवर मोठ्या प्रमाणात
एकमत तयार करण्यासाठी लाभधारकांच्या सातत्यपुणय सहभािावर भर दे ण्यात येईल. कोणताही
महत्त्वपूणय गनणयय घे ण्यापूवी लाभधारकांची मते गवचारात घे ण्यात येतील. धोरणात्मक बदलाच्या
गनणयय प्रगक्रयेत पाणी वापरकते, धोरणकते, जलक्षेत्रातील तज्ञ व्यक्ती, अशासकीय संघटना
यांच्या मोठ्या प्रमाणावर सहभािाची सुगनश्श्चती करण्यात येईल.
8.2 िे त्रीय िाटप :
घरिुती, कृ र्षी, उद्योि, पगरसंस्था (इकोगसश्स्टम) इत्यादी गवगभन्न पाणी वापर िटामध्ये पाण्याचे
वाटप करणे हे , शाश्वत जलव्यवस्थापनातील एक पगरणामकारक धोरणी आयुध असून, याद्वारे
सध्याच्या व भावी गपढीची आर्थथक संपन्नता, जीवनामानाचा दजा व श्स्थतीस्थापकता उं चावणे
शक्य आहे . योग्यगरत्या संरगचत केलेले गनयत वाटप धोरण राज्याची अथयव्यवस्था अगभवर्थधत करु
शकते.
पाण्याचे क्षेत्रीय वाटप प्रामुख्याने पुढील उगिष्ट्ट्ये गवचारात घे ऊन इष्ट्टतमपणे संरगचत करण्यात
येईल :
1) मुलभूत मानवी िरजा भािवणे.
2) खोऱ्याचे प्राकृ गतक स्वरूप (इको गसस्टीम) शाश्वतपणे गटकवून ठे वणे.
3) पाण्याचे मूल्य वाढगवणे.
4) पाणी वापराची काययक्षमता वाढगवणे.
5) शाश्वत पद्धतीने राज्याचा आर्थथक गवकास साध्य करणे.
संपण
ू य राज्यामध्ये पाण्याचे क्षेगत्रय वाटपाची टक्केवारी समान असण्याची आवश्यकता नाही. प्रदे श
सापेक्ष, गवगशष्ट्ट िरजा भािगवण्यासाठी त्यामध्ये प्रकल्पगनहाय बदल करणे शक्य आहे . उपलब्ध
जलसंपत्तीचे प्रकल्प गनहाय क्षेत्रीय वाटप हे प्रचगलत कायद्यामध्ये नमुद सक्षम प्रागधकारी करतील.
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गवगभन्न वापरासाठी पाण्याचे वाटप हे ज्या त्या भािातील आवश्यक िरजा भािगवण्यासाठी,
खोऱ्याचे आरोग्य गटकगवणे आगण पाण्याचे मुल्य वाढगवण्यासाठी करण्यात येईल.
क्षेगत्रय वाटप गनश्श्चत करताना पुढील तत्वांचे पालन करण्यात येईल.
(1) गपण्यासाठी व स्वच्छतेसाठी आवश्यक पाणी गमळगवण्याच्या प्रत्येक मानवाच्या मुलभूत
हक्कास गदलेल्या औपचागरक मानवी हक्कांचा आदर करण्यास, त्यांचे संरक्षण करण्यास व
त्याचे पालन करण्यास राज्य शासन कगटबध्द आहे . प्रत्येक मानवाच्या मूलभूत सुरगक्षत
पाण्याच्या िरजा भािगवण्यासाठी प्रथम प्राधान्य व उपलब्ध पाण्यावर प्रथम अगधकार राहील,
ज्यामध्ये गपण्यासाठी, आंघोळीसाठी, स्वच्छतेसाठी, वैयश्क्तक आरोग्यासाठी व तत्सम
वैयश्क्तक ककवा घरिुती वापरासाठी पाणी आगण पाळीव पशुधनासाठी आवश्यक असले ल्या
पाणी वापराचा समावेश राहील.
(2) प्रकल्पाच्या सेवा अगधकार क्षेत्रातील मानवाच्या, गवहीत मानक आधागरत मुलभूत सुरगक्षत
पाण्याची िरज भािगवल्यानंतर आगण उपखंड (3) च्या अधीन राहू न, क्षेत्रीय वाटपात अन्य
प्रविाच्या िरजांना खालीलप्रमाणे महत्व दे ण्यात येईल.
अ) इतर घरिुती िरजा
ब) कृ गर्ष व कृ गर्ष आधागरत उद्योि
क) उद्योि,औश्ष्ट्णक गवद्युत गनर्थमती, जलगवद्युत गनर्थमती
ड) पागरश्स्थतीकी संस्था (इकोगसश्स्टम)
इ) सांस्कृ गतक व धार्थमक समारं भ, करमणूक, खेळ, इत्यादीसारख्या इतर वापर घटकांसाठी
लािणार पाणी.
(3) वर गनश्श्चत केलेल्या पाण्याच्या िरजांच्या क्रमवारीत, सक्षम प्रागधकाऱ्यांच्या स्वेच्छागधकारात
एखाद्या गवगशष्ट्ट प्रकल्पामध्ये, प्रचगलत जमीन वापराचे स्वरुप, उपजीगवकेची काये व साधने,
मूळ नािगराकांसाठी पाण्याचे सांस्कृ गतक व अध्याश्त्मक मुल्य इत्यादींसारख्या क्षेत्र सापेक्ष
घटकांच्या संदभात फेरबदल करता येईल.
(4) नदी खोरे प्रागधकरण, सक्षम प्रागधकारी ठरवेल अशा प्रकल्पगनहाय क्षेत्रीय गनयत वाटपाच्या
मयादे त गवगवध वापरकत्यांना ठोक पाणी हक्कदारी गवतगरत करील.
(5) पाणी टं चाईच्या वर्षात, गवगवध वापरांसाठी पाणी वाटपाचे गनकर्ष (तुटीच्या गवभािणीची
टक्केवारी) लाभार्थ्यांची (गहतसंबंधीतांची) मते गवचारात घे ऊन, गनयमन प्रागधकरणाद्वारे
गनधागरत करण्यात येतील.
8.3 एकात्मीक राज्य जल आराखडा :
राज्याच्या जलसंपत्तीचा (भूपष्ट्ृ ठ जल/भूजल) समतोल, शाश्वत गवकास व व्यवस्थापन
करण्यासाठी, सवय नदी खोरे पाणी वापरकते, पाणी वापरणारे प्रविय, अन्य लाभधारक, पाण्याशी
संबगधत सवय गवभाि, यांच्या प्रगतगनधींच्या प्रभावी समावेश आगण सहभािासह एकात्मीक राज्य
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जल आराखडा तयार करण्यात आला आहे . राज्यातील प्रादे गशक असमतोल कमी करण्यासाठी
व राज्याच्या गवगवध गवभािांचा / नदी खोऱ्यांचा समतोल गवकास होण्यासाठी राज्यातील
जलसंपत्तीचे गनयोजन, गवकास व व्यवस्थापन यांकगरता एकात्मीक राज्य जल आराखडा
माियदशयक ठरे ल.
8.4 जलसांपत्तीचे वनयोजन ि त्याची तत्त्िे :
(1) राज्यातील जनतेला जास्तीत जास्त आर्थथक व सामागजक लाभ गमळे ल, प्रादे गशक असमतोल कमी
करता येईल, अशा रीतीने तसेच नदी व गतच्या लित असणारा भूभाि यामधील महत्वाची
पयावणीय मूल्ये जतन करण्यासाठी राज्यातील जलसंपत्तीचे संवधयन,

व्यवस्थापन व वापर

करण्यात येईल. राज्याच्या जलसंपत्तीचे , गनयोजन, गवकास व व्यवस्थापन नदीचे खोरे ककवा
उपखोरे घटक समजून बहु क्षेत्रीय व एकात्मीक जल संपत्ती व्यवस्थापनाचा दश्ृ ष्ट्टकोन स्वीकारून
केले पागहजे. खालील बाबींचे एकात्मीक गनयोजन करण्यात येईल.
अ. जगमनीतील ओलावा, थेट पजयन्यमान, भूजल व भूपष्ट्ृ ठ जल.
ब. लहान पाणी साठवण संरचना व पारं पगरक जलाशय.
(2) राज्यातील जलसंपत्तीची उपलब्धता आगण गवगवध खोऱ्यातील पाण्याचा गवगवध क्षेत्रातील वापर
याचे शास्त्रीय पध्दतीने गनधारण केले जाईल आगण त्याचा प्रत्येक दहा वर्षांनी गनयतकागलक
आढावा घे तला जाईल. तसेच, प्रत्येक मोठया व मध्यम प्रकल्पाच्या जलगनयोजनाचा दे खील दहा
वर्षांनंतर आढावा घे ण्यात येईल. यासाठी प्रथम साठवणूकीचे वर्षय हे आधार वर्षय म्हणून िृहीत
धरण्यात येईल.
(3) जलसंपत्ती प्रकल्पांचे गनयोजन हे , तांगत्रक-आर्थथक बाबींव्यगतगरक्त सामागजक व पयावरणीय पैलू
गवचारात घे ऊन तसेच प्रकल्पबागधत व्यक्ती व लाभाथी

कुटुं बे, स्थागनक स्वराज्य संस्था

यांच्यावर पडणारा प्रभाव गवचारात घे ऊन करण्यात येईल. पूणय खचय व लाभ गवचारात घे ऊन,
प्रकल्प व काययक्रमाचे गनयोजन व मांडणी केली जाईल.
(4) जलगवद्युत प्रकल्प

व जलसंपत्ती प्रकल्प यांचे गनयोजन, सुसाध्यतेचा गवचार करुन, तसेच

पयावरणीय बदलास अनुकुलनक्षम असण्यासाठी कॅ री ओव्हर स्टोरे जच्या तरतूदीसह, शक्यतो
बहु उिे शीय प्रकल्प म्हणून करण्यात यावे. जगमनीतील ओलावा, तळी, भूजल, लहान, मध्यम,
मोठे जलाशय व त्यांचे संयोिीकरण यांसारख्या गवगवध स्वरूपातील पाण्याच्या उपलब्धतेत
प्रयत्नपूवयक वाढ करुन वातावरणीय बदलामुळे पाण्याच्या उपलब्धतेच्या अश्स्थरतेतील अपेगक्षत
वाढीवर, मात करणे अपेगक्षत आहे .
(5) तुटीच्या व अगततुटीच्या उपखोऱ्यांतील पाटबंधारे प्रकल्पांचे आठमाही तत्वावर गनयोजन केले
जावे.
(6) सवय सांगवधागनक मान्यता गमळाल्यागशवाय कसचन प्रकल्प सुरू करण्यात येणार नाही. प्रकल्पाचे
काम सुरू करण्यापुवी गवस्तृत अन्वेर्षण व सगवस्तर संकल्पन पूणय केले जाईल.
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(7) प्रकल्प पुणयत्वापयंत आवश्यक गवत्तीय उपलब्धतेची खात्री असल्यागशवाय कोणत्याही प्रकल्पाची
सुरूवात केली जाणार नाही.
(8) तांगत्रक व आर्थथकदष्ट्ृ ट्या व्यवहायय असेल तेथे, जलसंपदा प्रकल्पातील गवतरण प्रणाली, बंगदस्त
नगलका प्रणालीद्वारे करण्यास प्राधान्य दे ण्यात येईल. गवशेर्षकरून, मयागदत कसचन सुगवधा
असणाऱ्या भािात प्रकल्पांचे गनयोजन, बंगदस्त नगलका गवतरण प्रणाली व सूक्ष्म कसचनासह
करावे जेणेकरुन उपलब्ध पाण्याचा लाभ अगधक क्षेत्रास होईल.

उपसा कसचन योजना

राबगवताना, सुक्ष्म कसचन पध्दती (गठबक व तुर्षार) सह नगलका गवतरण प्रणालीचा वापर,
लाभधारकांच्या सहभािाने करण्यास प्रोत्साहन दे ण्यात येईल.
(9) वापर न झालेल्या भूजलाचा गवकास करण्यात येईल आगण त्याचा भूपष्ट्ृ ठ जलाबरोबर संयक्
ु तपणे
वापर केला जाईल.
(10) कालवा प्रणालीचे आधुगनकीकरण तसेच त्यावर स्काडा (SCADA) आधागरत गनयंत्रण प्रणाली
बसवून मोठ्या व मध्यम जलसंपत्ती प्रकल्पांच्या कालव्यातील पाणी गवतरणात सुधारणा व
अगधक चांिल्या प्रकारे गनयंत्रण करण्यात येईल.
(11) लाभक्षेत्र गवकास काययक्रम हा प्रकल्प गनयोजनाचा एक भाि असेल आगण बहु शाखीय पद्धतीने तो
कायाश्न्वत केला जाईल.
(12) जलसंपत्ती प्रकल्पांच्या, प्रभावाचे गनधारण करण्यासाठी, प्रकल्प काययक्रमाचा एक भाि म्हणून
प्रकल्प लाभ क्षेत्रात व त्यास संलग्न असलेल्या, प्रकल्प प्रभाव क्षेत्रात दे खील, आधारभूत
सामागजक-आर्थथक, पयावरण व पागरश्स्थतीकीय (Ecological) सवेक्षण केले पागहजे.
(13) डोंिराळ क्षेत्रे व खारपाणपट्टा यामधील प्रकल्पांसाठी वाढीव आर्थथक मापदं ड ठरगवण्यात येतील.

8.5 मागणी-पुरिठा याांतील तफाित कमी करण्यासाठीचा शाश्ित दृश्ष्ट्टकोन :
राज्यशासन गवद्यमान मािणी-पुरवठ्यातील तफावत कमी करण्यासाठी पुढील धोरणांसह शाश्वत
दश्ृ ष्ट्टकोन स्वीकारे ल:
8.5.1 एकाश्त्मक जलव्यिस्थापन :
भूपष्ट्ृ ठ जल, भूजल व गनर्थमतजल (पुननयवीनीकरण (Recycled) / अलवणीकरण
(Desalinated) यांच्या एकाश्त्मक व्यवस्थापनास चालना दे ण्यात येईल.
[

8.5.2 मागणी व्यिस्थापन ि पाणी िापराची कायय िमता :
पाण्याचा पुरवठा व मािणी यामध्ये तफावत आहे . नवीन जलसाठे गनमाण करण्यास मयागदत वाव
असल्याने गवद्यमान जलसंपत्तीचा वापर काटकसरीने केला जाईल. राज्य पाण्याच्या मािणीच्या
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व्यवस्थापनावर भर दे ईल आगण अगधक काययक्षम पायाभूत सुगवधायुक्त तंत्रञानास, जसे सूक्ष्म
जलकसचन, पाण्याचा पुनवापर आगण अगधक काययक्षम साधनांचा वापर करण्यास प्रोत्साहन दे ईल.
पाण्याशी संबंगधत सवय गवभािांनी मापनक्षम लक्ष्यांसह हाती घ्यावयाच्या उपाययोजना, आवश्यक
असलेली साधनसंपत्ती आगण लक्ष्ये साध्य करण्यासाठीचा कालावधी गवगनर्थदष्ट्ट करणारे आपल्या
गवभािांचे कृ ती आराखडे तयार करुन राज्य जल मंडळ व राज्य जलपगरर्षदे ला मान्यतेसाठी सादर
करावेत. राज्य जल मंडळ व राज्य जलपगरर्षदे संबंगधत कृ ती आराखडयाचे गनयतकागलक
संगनयंत्रण करील.
8.5.3 पाण्याची उपलब्धता िाढविण्यासाठीचे एकात्मीक वनयोजन :
वाढती लोकसंख्या, बदलती जीवनशैली, जलदितीने होणारे नािरीकरण व औद्योगिकीकरण
आगण आर्थथक गवकास यांमळ
ु े पाण्याची मािणी वेिाने वाढत आहे . त्यामुळे पाण्याची वाढती
मािणी भािगवण्यासाठी पाण्याची उपलब्धता वाढगवण्याची िरज आहे .

हे उगिष्ट्ट साध्य

करण्यासाठी पुढील धोरणांची आखणी केली आहे :1) पजयन्यजलाचे साठवण व पावसाच्या पाण्याच्या थेट वापरात वाढ करणे .
2)

महाराष्ट्रातील वैगशष्ट्टपुणय भौिोगलक पगरश्स्थती व गवर्षम पजयन्यमानामुळे नैसर्थिक
जलसंपत्तीची उपलब्धता मयागदत आहे . राज्याचा जवळपास 42.5% भूभाि हा टं चाई सदश्ृ य
आहे . उपलब्ध पाण्याचे स्त्रोतांना पूरक म्हणून प्रगक्रया केलेले सांडपाणी, मुख्यत: नािरी
भािात, वापरण्याबाबत पयाय शोधण्याची िरज आहे . गकफायतगशर व नागवन्यपूणय
तंत्रञानाच्या वापराद्वारे सवय सांडपाण्याचे संकलन व प्रगक्रया करण्यावर भर गदला जाईल आगण
ताज्या पाण्याची मािणी कमी करण्यासाठी पुढील 5 वर्षात गकमान 30% पुन:प्रगक्रया केले ल्या
पाण्याचा वापर केला जाईल. यासंबंधी व्यापक धोरण संबंगधत गवभािाद्वारे तयार केले जाईल.

3) आंतर-खोरे जल स्थानांतरण (वळण योजना).
4) भूपष्ट्ृ ठ जल व भूजल संपत्तीचे संरक्षण करणे व िुणवत्ता वाढवणे.
5) अलवणीकरण (गडसॅगलनेशन)
6) पाणी वापरण्याच्या गवगवध प्रयोजनांसाठी श्स्थर गचन्हांकन ठरवणारी व्यवस्था : उदा. पाण्याचा
काययक्षमतेने वापर करण्यास प्रोत्साहन आगण चालना दे ण्यासाठी पाण्याची गनधागरत िरज
(वाटर फु टकप्रट) व जललेखाचे सक्षमीकरण करण्यात येईल. गनयगमतपणे पाण्याचा ताळे बंद
आगण जललेखाच्या अभ्यासाद्वारे प्रकल्प आगण खो-यातील पाणी वापर काययक्षमतेत सुधारणा
करणे आवश्यक आहे .
7) कसचनसाठी होणा-या पाणी वापरामध्ये बचत करणे ही सवात महत्वाची बाब आहे . नैसर्थिक
संसाधनाच्या उपलब्धीनुसार गपक पध्दती ठरगवणे, सूक्ष्म कसचन, स्वयंचगलत कसचन व्यवस्था,
बाष्ट्पीभवन-उत्सजयनात घट इ. यासारख्या पद्धतींना प्रोत्साहन आगण चालना गदली पागहजे.
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कालव्यातून होणा-या पाझराच्या पुनवापराचा लेखाही भुजलाच्या संयक्
ु त वापरामध्ये गवचारात
घे ण्यात यावा.
8) शेतक-यांना आर्थथक प्रोत्साहन दे ऊन शेतीसाठी आवश्यक पाण्याच्या वापरावर गनयंत्रण
ठे वण्यात येईल.
8.5.4 जलगुणित्ता व्यिस्थापन :
राज्यातील नािगरकांसाठी, जलसंपत्तीचा दजा संरगक्षत करुन तो शाश्वतगरत्या जतन केला जाईल.
राज्य, भूपष्ट्ृ ठ जल व भूजल तसेच समुद्र व खा-या पाण्याने झालेली दलदलीची जमीन (Salt
Water Marshes) यामध्ये सोडण्यात येणारा प्रदुर्षकांचा गवसिय गनयंगत्रत करण्याचा काययक्रम
गनश्श्चत करे ल. प्रदुर्षकांच्या गवसिाची मानके व श्स्वकाराहय मयादा गनश्श्चती याचाही समावेश या
काययक्रमात असेल. शहरी पाणी पुरवठा व मलजल (सांडपाणी) प्रगक्रया योजनांची एकगत्रत
आखणी व अंमलबजावणी करण्यात येईल. घरिुती पाणी पुरवठयाच्या दे यकामध्ये सांडपाणी
प्रगक्रयासाठी लािणाऱ्या खचाचा सुध्दा समावेश असेल.
त्रयस्थ संस्थेमाफयत गनयतकागलक तपासणीची पध्दत राबगवण्यात येईल व जल प्रदुर्षणासाठी
जबाबदार व्यक्ती ककवा संस्था यांगवरोधात कडक दं डात्मक काययवाही करण्यात येईल. ‘प्रदुर्षण
करणारा दं ड भरे ल’ हे तत्व कायद्यांमधील व गनयमनांतील तरतूदीनुसार अंमलात आणण्यात
येईल. जल प्रदुर्षणास कारणीभूत असणाऱ्यांच्या गवरोधात अत्यंत कडक गनयमन सुरू करण्यात
येईल.
सवय जलवापर प्रविात, जल प्रदूर्षणावर प्रभावी गनयंत्रण ठे वण्यासाठी आगण जास्तीत जास्त
पाण्याचे पुनयप्रगक्रया आगण पुनयवापर करण्यासाठी सवय लाभधारकांचा एकगत्रत व एकाश्त्मक
दश्ृ ष्ट्टकोन आवश्यक आहे . त्यासाठी, राज्य सरकारच्या पयावरण गवभािाच्या पुढाकाराने आगण
पाण्याशी संबंधीत सवय गवभािाचे सदस्यत्व असलेल्या, एका उच्चस्तगरय सगमतीचे िठन करण्यात
येईल.
8.5.5 जल सांिधय न :
1) जल संवधयनाबाबतची जािरूकता ही सावयजगनक सहभाि, प्रगशक्षण, गशक्षण आगण जािृती
अगभयान, प्रोत्साहन व प्रगतबंध आगण दं ड यांच्या गनयमन प्रगक्रयातून राबगवली जाईल. जल
संवधयनाचे महत्त्व व त्याचा दजा यागवर्षयी जािरुकता गनमाण होण्यासाठी जल साक्षरता
अगभयानाचा समावेश प्राथमीक गशक्षणापासून करावा.
2) लोक सहभािातून व शास्त्रीयदष्ट्ृ ट्या गनयोजनबद्ध पध्दतीने नद्या, नदी छन्नमािय, जलाशय
आगण पायाभूत सुगवधा यांचे संवधयन हाती घे तले च पागहजे.
3) राज्याच्या संबंगधत अगभकरणाद्वारे , नािरी व औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये पजयन्य जल साठवण (रे न
वॉटर हावेस्स्टि) अगनवायय केले जावे.
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4) जलाशयातून होणारे बाष्ट्पीभवन गनयंगत्रत करण्यासाठी गकफायतशीर उपाय योजावेत.
5) आर्थथक दं ड आकारणी / हक्कदारी कमी करणे याद्वारे पाणीचा अपव्यय करण्याच्या प्रवृत्तीवर
गनयंत्रण ठे वण्यात येईल.
6) कापोरे ट क्षेत्र, उद्योि आगण स्थागनक नािरी संस्था इत्यादींच्या भािीदारी व सहभािाने
“जलसंपत्ती संवधयनगनधी” गनमाण करण्यात येईल. अशा प्रकारे उभारलेला गनधी हा नैसर्थिक
पाण्याचे स्त्रोत

व जलसाठयांच्या संवधयनासाठी व एकंदरीतच पागरश्स्थतीकीच्या (Eco

System) शाश्वत संवधानासाठी वापरला जाईल.
8.5.6 खोऱयाांतगयत ि आांतर खोरे स्थानाांतरण :
गवपुलतेच्या नदी खो-यांतन
ू तुटीच्या नदी खोऱ्यात पाण्याचे खोऱ्यांतियत व आंतरखोरे स्थानांतरण
योजना प्रत्येक प्रकरणाची योग्यता तपासून आगण पयावरणीय, सामाजीक व आर्थथक पगरणाम
तथा आंतरराज्यीय पाणी वाटपाची बंधने गवचारात घे वून हाती घे ण्यात येतील.
8.5.7 पाण्याचे वनयमन :
राज्य शासनाने जल क्षेत्रामध्ये यथोगचत गनयमन संस्था आगण कायदे शीर चौकट असण्याची िरज
ओळखली आहे . महाराष्ट्र जलसंपत्ती गनयमन प्रागधकरण आगण संबधीत गवभािांची भुगमका /
जबाबदा-या / कतयव्य व अगधकार यांची सुगनश्श्चती व्हावी यासाठी प्रचलीत अगधगनयमात
आवश्यक सुधारणा करण्यात येतील.
9. पाणीिापर :
9.1

घरगुती पाणी िापराचे व्यिस्थापन :
शहरी व ग्रामीण भािातील सवय जनतेसाठी, जनावरांना आवश्यक असलेल्या पाण्यासह, घरिुती
पाण्याची पुरेशी सुगवधा पुरगवली जाईल. शहरी आगण ग्रामीण पाणी पुरवठयातील गनकर्षात
असलेली तफावत टप्प्याटप्प्याने दुर करण्यात येईल. शहरी आगण ग्रामीण भािातील पाणी
पुरवठयाबरोबरच सांडपाणी / मलप्रवाह वहनासाठी योग्य सुगवधा उपलब्ध करण्यात याव्यात.
पयावरण - पुरक सफाई व्यवस्थासुध्दा (Sanitation) गवकसीत करण्यास प्रोत्साहन गदले जाईल.
जेथे गपण्याच्या पाण्यासाठी पुरेसा पयायी स्त्रोत उपलब्ध नाही तेथे बहु उिे शीय प्रकल्पामध्ये घरिुती
पाणी वापरासाठी अगनवाययपणे तरतुद करण्यात यावी. जलसंपत्ती उपलब्धतेचा गवचार करुन
गवगवध खोरे / उपखोऱ्यात प्रगतव्यक्ती अनुञेय पाणी वापराचे गनकर्ष वेिळे असतील.
जनावरांसाठीच्या आवश्यक पाण्यासह ग्रामीण घरिुती पाण्याची िरज भािगवण्यासाठी पगरप्रेक्ष्य
आखणी (परस्पेश्क्टव्ह प्लान) करण्यात येऊन टप्प्याटप्प्याने अंमजबजावणीकगरता आवश्यक
गनधी उपलब्ध करण्याच्या दष्ट्ृ टीने पावले उचलावीत. नवीन पाणीपुरवठा योजनांसाठी जलाशयातून
बंद नगलकेद्वारे पुरवठा करणे अगनवायय रागहल. सद्य:श्स्थतीत, कालवा आगण नदी स्त्रोतातून, पाणी
पुरवठा होणाऱ्या योजना, टप्प्याटप्प्याने जलाशयातून बंद नगलकेद्वारे पाणी घे णाऱ्या योजनांमध्ये
रुपांतगरत करण्यात याव्यात. भुजलासह इतर स्त्रोतांचा एकाश्त्मक वापर करावा.
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शहरी भािात पावसाच्या पाण्याची साठवण (रे न वाटर हावेस्स्टि) करणे अगनवायय करण्यात येईल.
नवीन वसाहतीच्या गवकास आराखडयासाठी "भुजल वापर आखणी" हा आवश्यक दस्तऐवज
राहील. भुपष्ट्ृ ठावरील पाणी व भुजल यांच्या संयक्
ु त वापराच्या आखणीकगरता शहरी भािातील
उपलब्ध भुजलाचे पगरमाण आगण िुणवत्ता यांचे गनधारण करण्यात येईल. शहरी भािात,
इलेक्रॉगनक मीटरचा वापर प्रत्येक ग्राहकाला पुरगवण्यात येणा-या पाण्याचे मोजमाप करण्यासाठी
केला जाईल. नगलका प्रणालीद्वारे पाणीपुरवठा होत असलेल्या योजनेतन
ू िळती आगण अनगधकृ त
पाणी घे णे रोखण्यासाठी सातत्यपूणय काययक्रम राबगवला जाईल.
नािरी आगण ग्रामीण भािातील पेयजल पुरवठा आगण स्वच्छता सुगवधांच्या गनयोजन व
व्यवस्थापनामध्ये समाज घटकांना प्रभावीपणे सहभािी केले जाईल. समुदाय पातळीवरील संस्था
आगण स्थागनक पातळीवरील उगचत संस्था/ सामुदागयक संघटना यांच्या माध्यमातून या सेवांचे
दै नंदीन व्यवस्थापन संचालन आगण दे खभाल करण्यात येईल.
जल अंदाजपत्रक (वॉटर बजेकटि) व जललेखापगरक्षण तसेच जललेखापगरक्षणात दशयवलेल्या
गशफारशी आगण त्रृटींचे तत्काळ अनुपालन याद्वारे जलबचत संभवते.
नदीखो-यातील जलसंपत्तीच्या गनयोजनात, घरिुती प्रयोजनाकगरता वापरलेल्या पाण्याच्या 80%
पाणी पुनवापरासाठी उपलब्ध होईल, असे िृहीत धरले जाते. त्यामुळे महाराष्ट्र प्रदुर्षण गनयंत्रण
मंडळाने गवगहत केलेल्या मानकांनस
ु ार प्रगक्रया केल्यानंतर गनमाण झालेले संपण
ू य सांडपाणी
पुनवापरासाठी उपलब्ध करुन दे णे हे स्थागनक संस्थांचे उत्तर दागयत्व आहे .
भगवष्ट्यातील पाण्याची िरज पूणय करण्यासाठी, पाण्याची मयागदत उपलब्धता लक्षात घे ऊन,
घरिुती पाण्याचे गवगनयमन करण्यासाठी पाण्याचे अंदाजपत्रक, जलपरीक्षण, पाण्याचे गशधा
पध्दतीने वाटप (Water Rationing) आगण कसूर केल्यास दं डात्मक कारवाईबाबत योग्य
कायदे शीर तरतूदी करण्यात येतील.
9.2

कृ वष पाणी िापराचे व्यिस्थापन :
राज्यातील सवागधक पाण्याचा वापर कृ गर्ष क्षेत्रासाठी करण्यात येतो.

पाणी वापराची अल्प

काययक्षमता तसेच गनर्थमत कसचनक्षमता व प्रत्यक्ष कसचन यामध्ये असलेली मोठी तफावत ही कृ गर्ष
जल व्यवस्थापनातील प्रमुख कचतेची बाब आहे . महाराष्ट्र

जल

व

कसचन

आयोिाच्या

अहवालानुसार (1999) भुपष्ट्ृ ठावरील पाणी व भुजलाद्वारे राज्याची अंगतम कसचन क्षमता 126
लक्ष हे क्टर इतकी अनुमागनत करण्यात आली आहे . राज्यात 225 लक्ष हे क्टर इतकेच
लािवडीयोग्य क्षेत्र आहे . अशा गरतीने लािवडीयोग्य क्षेत्रापैकी केवळ 56% इतकेच क्षेत्र
कसचनाखाली आणता येऊ शकते. तसेच, जलद ितीने वाढणा-या नािगरकरणामुळे घरिुती
त्राच्या पाण्याच्या िरजा पुणय करण्यासाठी अगधकागधक पाणी वळगवले जात आहे .

या

पाश्वयभम
ू ीवर सुक्ष्म कसचनाला प्रोत्साहन दे ण्याकगरता राज्य शासन सक्षम पायाभुत सुगवधा तयार
करण्याचा िांभीयाने राज्य शासन प्रयत्न करे ल. पगहल्या टप्प्यात ऊस, केळी यासारख्या अगधक
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पाणी लािणा-या गपकांना सुक्ष्म कसचनाखाली आणले जाईल. तसेच कमी पाणी लािणाऱ्या पीक
पध्दतीस प्रोत्साहन गदले जाईल.
लाभक्षेत्रातील प्रत्येक शेतजमीनीस/ क्षेत्रास पाणीपुरवठयाची खात्री व्हावी यासाठी कालवा
प्रणालीमधील उगणवा दुर करण्यासह लाभक्षेत्र गवकास व जलव्यवस्थापनाच्या कामांची
अंमलबजावणी केली जाईल.
कृ गर्ष क्षेत्रामधील पाणी वापराच्या काययक्षमतेत सुधारणा करण्यासाठी राज्य पुढील बाबींवर लक्ष
केंगद्रत करे ल.
1) मातीतील ओलावा, पजयन्य, भुजल, भुपष्ट्ृ टीय जल व पुन:प्रगक्रया / पुननयगवनीकरणातून उपलब्ध
पाणी यांचा संयक्
ु त वापर करणे.
2) घनमापन पध्दतीने पाणीपुरवठा.
3) जेथे तांगत्रकदष्ट्ृ टया सुसाध्य आहे तेथे नगलका प्रणालीद्वारे पाणी गवतरण व्यवस्था राबगवणे.
4) अश्स्तत्वातील जलाशय व त्यांच्या गवतरण व्यवस्थेची योग्य दे खभाल व पगररक्षण करणे.
5) जुन्या योजनांची "गवस्तार, पुनवयसन आगण आधुगनकीकरणाची" कामे त्वरे ने करणे.
6) जलसंपत्ती प्रकल्पांचे लेखापगरक्षण व श्स्थरगचन्हांकन करणे .
7) उत्पादकता, गपकांचे उत्पादन, गपकांची सघनता आगण शेतीतील गवगवधता वाढगवण्यासाठी
पाण्याचे इष्ट्टतम गवतरण आगण जलसंपत्ती व कृ र्षी सेवांचे एकाश्त्मकरण करणे .

9.3 औद्योगीक पाणी िापराचे व्यिस्थापन :
औद्योिीक जलव्यवस्थापनासाठी रणगनती / धोरणे पुढीलप्रमाणे आहे त.
1.

सवय औद्योगिक संस्थांनी, गवगवध औद्योिीक प्रगक्रयांचे अनुकूलन करून, उपकरणांमध्ये
आवश्यक फेरबदल करुन, सांडपाण्यावर पुन:प्रगक्रया करुन आगण त्यांच्या कमयचा-यांमध्ये
जािरुकता गनमाण करुन गवगशष्ट्ट कालमयादे त त्यांचे पाण्याची गनधागरत िरज (वाटर
फु टकप्रट) कमी करण्याचा प्रयत्न केला पागहजे. त्या अनुर्षंिाने उद्योिांना पाण्यावर पुन:प्रगक्रया
आगण पुनवापर करण्यासाठी प्रोत्सागहत केले जाईल आगण अंगतम टप्प्यात शुन्य सांडपाण्याचे
(Zero Effluent) ध्येय राहील.

2. एक दशलक्ष घन मी. ककवा त्यापेक्षा अगधक प्रमाणात वार्थर्षक पाणीवापर असणा-या
औद्योिीक संस्थांना वार्थर्षक जल अहवाल प्रगसध्द करणे अगनवायय असेल व या अहवालात
महाराष्ट्र जलसंपत्ती गनयमन प्रागधकरणाने गनश्श्चत केलेल्या गनकर्षानुसार ठरवुन गदलेली
वार्थर्षक जलहक्कदारी, एकूण वार्थर्षक पाणीवापर, प्रगत एकक उत्पादनासाठीचा पाणीवापर,
पावसाच्या पाण्याच्या संवधयनातून उपलब्ध झालेले पाणी, पुन:चक्रीकरणाद्वारे उपलब्ध
झालेले पाणी व िोड्या पाण्याचा (फ्रेश वॉटर) वापर याचा तपशील दे ण्यात यावा. वार्थर्षक
पाणी वापर अहवालामध्ये अनुञेय सांडपाण्याचे गवसजयन आगण सांडपाण्याचे प्रत्यक्ष
गवसजयन, त्यांचे चाचणी अहवाल इत्यादी मागहतीचाही अंतभाव असेल. वार्थर्षक जल
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अहवालात गनव्वळ पाण्याची िरज कमी करण्यासाठी प्रस्तागवत काययपध्दतीसह
त्याबाबतच्या ठरागवक कालावधीसाठीची गवगशष्ट्ट उगिष्ट्टे आगण साध्य याचा तपशील कृ ती
आराखड्यासह मांडण्यात येईल. औद्योिीक संस्था, त्यांचा वार्थर्षक अहवाल नदीखोरे
प्रागधकरण व जलसंपत्ती गनयमन प्रागधकरणाला सुध्दा सादर करतील. आगण तो
जनसामान्यांसाठी सावयजगनक करतील.
3. पाण्याची तुट असलेल्या उपखो-यात कृ र्षी आधागरत उद्योिांना प्राधान्य दे ण्यात येईल.
4. सवय मोठे व मध्यम आकाराचे औद्योिीक युगनट स्काडा (SCADA) वर आधागरत
अल्रासॉगनक ककवा म ॅग्न ॅटीक पगरमापन साधने बसवतील.
5. िोड्या (फ्रेश) पाण्यावरील जलसंपत्तीवरील भार कमी करण्याच्या उिे शाने राज्य, गशतकरण
प्रयोजनाकगरता, पुनवापर प्रगक्रया केलेल्या पाण्याचा वापर करण्यास चालना दे ईल. पगहल्या
टप्प्यात, नािरी सांडपाणी प्रगक्रया केंद्रापासून 50 गक.मी. च्या पगरक्षेत्रात असले ल्या औश्ष्ट्णक
वीज केंद्रे , प्रगक्रया केलेल्या सांडपाण्याचा वापर अगनवाययपणे करतील.
6. लािवडीलायक लाभक्षेत्राच्या प्रत्येक हे क्टर साठी 3 हजार घ.मी. पेक्षा अगधक सरासरी
वार्थर्षक पाणी उपलब्धता असलेल्या उप खो-यामध्येच अगधक पाणी लािणा-या उद्योिांना
मान्यता दे ण्यात येईल.
7. अगत उपसा झालेल्या आगण कचताजनक पाणलोट क्षेत्रामध्ये, उद्योिांसाठी भूजलाचा अगत
उपसा रोखणे बाबत गवगनयमन करण्यात येईल.
8. खाणीतून उपसलेले पाणी नैसिीक प्रवाहात सोडण्यापूवी त्यावर प्रगक्रया केली जावी.
महाराष्ट्र प्रदुर्षण गनयंत्रण मंडळाच्या प्रागधका-यांनी खाणीतून उपसलेल्या पाण्याच्या दजाचे
सगनयंत्रण केले पागहजे. अशा गरतीने खाणीतून उपसलेल्या पाण्याचा नजीकच्या क्षेत्राला
कसचनाचा लाभ दे ण्यासाठी वापर व्हावा.

9.4 इतर िापराांसाठीचे पाणी धोरण :
9.4.1 पावरश्स्थवतकी प्रणाली (इकोवसस्टीम) :
नद्या, जलसाठे , जलधारक भुस्तर (ॲक्वीफर) आगण दलदलीच्या जमीनी यांना पागरश्स्थतीक
प्रणाली म्हणून ओळखण्यात येईल आगण त्यांचे अगतशोर्षण, गरक्तता, प्रदुर्षण ककवा दुगर्षत होणे व
दजा खालावणे यापासून संरक्षण करणे आवश्यक रागहल. पुरपट्टीतील बांधकामांपासून आगण अगत
वाळू उपसापासून नद्यांचे संरक्षण करण्यात येईल.
9.4.2 औश्ष्ट्णक विद्युत वनर्ममती :
िोड्या (फ्रेश) पाण्यावरील भार कमी करण्यासाठी राज्य शासन औश्ष्ट्णक वीज केंद्रांना प्रगक्रया
करुन पुन्हा वापरात आणलेल्या पाण्याचा वापर करण्यासाठी प्रोत्साहीत करे ल.
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9.4.3 जलविद्युत वनर्ममती :
राज्यातील जलगवद्युत केंद्रांची स्थागपत क्षमता 3684 मेिाव ॅट इतकी आहे . बहु उिे शीय प्रकल्प
म्हणुन गनयोजन असल्यास, तत्वत: जलगवद्युत गनर्थमतीमुळे पाण्याची उपलब्धी कमी होत नाही.
तथागप, सध्या सह्याद्री पवयत रांिातून, गवद्युत गनमीतीकगरता जे पाणी पश्श्चमेकडे वळगवण्यात येत
आहे त्या पाण्याचा, गवद्युत गनर्थमती केल्यानंतर, इतर वापराकगरता पुणयत: उपयोि होत नाही. अशा
पाण्याचा इष्ट्टतम वापर करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. राज्यातील पारं पागरक जलगवद्युत
प्रकल्प स्थळांचे यापुवीच समुपयोजन करण्यात आले आहे . आर्थथकदष्ट्ृ टया जेथे व्यवहायय असेल
तेथे कसचन प्रणालीशी संलग्न लहान / छोटया / सुक्ष्म जलगवद्युत प्रकल्पांना चालना दे ण्यात येईल.
राज्यात उदं चन प्रकल्पांसाठी (पंम्प्ड स्टोरे ज श्स्कम) काही आकर्षयक प्रकल्प स्थळे आहे त, असे
प्रकल्प शक्यतो सावयजगनक खाजिी भािीदारी तत्वावर गवकसीत करण्यात येतील.
9.4.4 मत्स्यसांिधय न (गोडया पाण्यातील मत्स्यव्यिसाय) :
मत्स्यसंवधयनामुळे पाण्याचा ऱ्हास होत नाही. महाराष्ट्रात िोडया पाण्यातील मत्स्यसंवधयनासाठी
चांिला वाव असून, त्यातून ग्रामीण क्षेत्रात महसूल व रोजिारांच्या संधी गनमाण करण्याकगरता
गनयोजीत पध्दतीने गवकास करण्यात येईल.
9.4.5 पयय टन :
जल पययटनामुळे सुध्दा पाण्याची उपलब्धी कमी होत नाही. त्यात फारच चांिली रोजिार व
महसूल गनमीतीची क्षमता आहे . तथागप पययटनाचा गवकास करताना, जलाशय स्वच्छ व प्रदुर्षण
मुक्त ठे वण्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक रागहल.
9.4.6 जलिाहतुक :
राज्यातील बहु तेक सवय नद्या हं िामी आहे त. त्यामुळे वर्षयभर उपलब्ध होणारे जलमािय मयागदत
आहे त. तथागप, जलसंपत्ती गनयोजन करताना जलवाहतुक ही बाब दुलयगक्षत करता येत नाही,
कारण वाहतुकीचा हा एक अत्यंत सोईस्कर व गकफायतशीर प्रकार आहे . तलाव व जलाशये
यांतील जल जोडण्यांचा, स्थागनक वाहतुकीकगरता तसेच पययटन उपक्रम म्हणुन वापर करता येऊ
शकेल.
9.4.7 विमानचालन :
पाण्याचा दजा जतन करण्याची योग्य काळजी घे ऊन मोठया व मध्यम धरणांच्या जलाशयातून
गवमानचालनास, प्रोत्साहन दे ण्यात येईल.
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10.

भूजल विकास ि व्यिस्थापनाचे धोरण :
सवय जल आगण संबंधीत पागरश्स्थतीक संस्था यांचे संरक्षण करण्याच्या वाजवी गनबंधास अगधन
राहू न भूजल ही, सावयजगनक गवश्वस्तांच्या अगधपत्याखालील एक सामाईक वापरासाठीची
मालमत्ता म्हणुन ओळखली जाणे आवश्यक आहे . राज्याने, यापूवीच आपल्या भूजल संपत्तीच्या
गवकासाचे गवगनयमन व व्यवस्थापन करण्यासाठी महाराष्ट्र भूजल (गवकास व व्यवस्थापन)
अगधगनयम 2009 हा अगधगनयम पागरत केला आहे .
भूजलाच्या व्यवस्थापनाकगरता प्रस्तागवत धोरणात्मक बाबी पुढीलप्रमाणे आहे त.
1.

भूजलाचे , प्रचलीत कायद्यानुसार संवधयन, संरक्षण, गवगनयमन व व्यवस्थापन करण्यात
येईल.

2. भूजलाचे , भेदभाव रगहत, समानतेच्या, सहाय्यभूत व सावधगिरीच्या तत्वावर गवगनयमन
करण्यात येईल.
3. गपण्याच्या प्रयोजनाचा भूजलावर प्राधान्याने हक्क राहील.
4. गवद्यमान व भावी गपढयांना, पुरेशा प्रमाणात आगण योग्य दजाचे भूजल गमळे ल, याची
सूगनश्श्चती करण्यासाठी, पूरेशा उपाययोजना केल्या पागहजेत.
5. भूजलाची िुणवत्ता संवधयन व सुधारणा करणे, खुपच महत्वाचे आहे . भूजल प्रदुर्षणाचे
प्रत्यावतयन (गरव्हसयकसि) करणे खूप अडचणीचे असल्याने भूजलाचे प्रदुर्षण कमी करणे व
भूजल प्रदूगर्षत होणे आगण त्याचा दजा खालावण्यास प्रगतबंध करण्यासाठी आवश्यक
प्रयत्न करण्यात येतील. उद्योिातील गन:सृत (Industrial Effluent), रासायगनक खतांचे
अवशेर्ष, मलकंु डी व शोर्ष खड्डे यातील पाझर भूजल पातळीपयंत गझरपणार नाहीत, याची
दक्षता घे णे िरजेचे आहे .
6. ित काळातील पथदशयक अभ्यासातील उत्साहवधयक अनुभवाच्या आधारे , संपण
ू य राज्यात
सहभािात्मक भूजल व्यवस्थापनाची व्याप्ती वाढवण्यात येईल.
7. मािील वर्षातील पुनभयरणाच्या आधारे भूजलाची हक्कदारी दे ण्यात येईल. मागसक
हक्काच्या संगनयंत्रनासाठी आवश्यक यंत्रणा स्थापन करण्यात येईल. योग्य िुणवत्तेच्या
पाण्याने भूजल पुनभयरण करण्याकगरता गवशेर्ष उपक्रम हाती घे ण्यात येतील. उपसा
केलेल्या पाण्याची भरपाई करण्यासाठी भूजल पूनभयरण उपाययोजनेचा अंिीकार करणे
पाणी वापर कत्यांवर बंधनकारक राहील.
8. शास्त्रीय तत्वावर, भूजल क्षमतेचे, गनयतकालीक, गवशेर्षत: अधयवार्थर्षक गनधारण करण्यात
येईल.
9. भूजलातील बदलाचे मोजमाप आगण उद्भवाचे गनधारण करण्यासाठी जलधारक भूस्तराचे
मानगचत्रण (ॲक्वीफर म ॅपींि) अभ्यास हाती घे ण्यात येईल.
10. पजयन्य जल साठवण व जलधारक भूस्तर पुनभयरण प्रकल्प, प्राधान्याने हाती घे ण्यात येतील.
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11.

अिषयणाचा प्रभाि कमी करणे :
गवर्षम आगण बेभरवशाच्या मोसमी पावसामुळे, राज्याला सततच्या अवर्षयण श्स्थतीस तोंड द्यावे
लाित आहे . अवर्षयण तीव्रता कमी करणे व त्यांचे व्यवस्थापन करणे याकगरता गनश्श्चत केले ली
रणगनती पुढीलप्रमाणे आहे :
1) जगमनीची धूप कमी करणे , मातीचा ओलावा वाढगवणे, पावसाच्या पाण्याचा गनचऱ्याचा
ितीरोध करणे आगण पाण्याच्या वापराच्या काययक्षमतेत सुधारणा करणे ही, अवर्षयण तीव्रता
कमी करण्याच्या उपाययोजनांची उगिष्ट्ट्ये असली पागहजेत.
2) अवर्षयणग्रस्त लोकांना रोजिार पुरगवण्यासाठी हाती घे तले ली गनवारणाची कामे ही, शक्यतो
अवर्षयणाची तीव्रता कमी करण्यासाठी असतील. जलसंपत्ती गवकास व व्यवस्थापन
कामांना सवोच्च प्राधान्य दे ण्यात येईल.
3) पंचायतराज संस्था व अशासकीय संघटनांच्या सगक्रय सहभािातून अवर्षयणाची तीव्रता
कमी करण्याच्या काययक्रमाची अंमलबजावणी केली पागहजे.
4) उद्योिांनी त्यांचे व्यावसागयक सामागजक बांगधलकी (सीएसआर) उपक्रमांचा एक भाि
म्हणून, अवर्षयणाची तीव्रता कमी करण्याचे उपक्रम हाती घ्यावा यासाठी, राज्य शासन
उद्योि समूहांना सहभािी करून घे ईल.
5) "जलयुक्त वशिार अवभयान” हा काययक्रम, पुरेसे तांगत्रक पाठबळ आगण प्रत्येक वर्षी
5000 िावांच्या उगिष्ट्टासह, अवर्षयणाची तीव्रता कमी करण्याची एक दीघय मद
ु तीची उपाय
योजना म्हणून राबगवण्यात येईल.
6) राज्यातील अवर्षयणाची तीव्रता कमी करण्यासाठी "मागेल त्याला शेत तळे " ही अनुदागनत
योजना पुढे सुरू ठे वण्यात येईल.
7) िाळ काढू न जलाशयांची साठवण क्षमता पुन:स्थागपत करण्याकगरता व लितची नागपक
जमीन सुगपक करण्यासाठी लोकसहभािातून व व्यावसागयक सामागजक बांगधलकी
(सीएसआर) अंतियत उद्योि समूहांना सहभािी करून, "गाळ मुक्त धरण ि गाळयुक्त
वशिार" काययक्रमांची दे खील अंमलबजावणी करण्यात येईल.
8) अवर्षयण प्रवण क्षेत्रातील, जलसंपत्ती प्रकल्पांना प्राधान्य दे ण्यात येईल.
9) अवर्षयण प्रवण क्षेत्रांत सूक्ष्म-कसचनास प्रोत्साहन दे ण्यात येईल.
10) मृद जलसंधारण उपाय योजना म्हणून आद्रय तारोधक आच्छागदत करणे , पॉली हाऊस,
हगरतिृह, जलधगनका ( हायड्रोजेल) इत्यादींना चालना दे ण्यात येईल.
11) तूटीच्या आगण अगत तूटीच्या नदी उप-खोऱ्यांत, कमी पाणी लािणाऱ्या आर्थथक
काययक्रमांना, प्रोत्साहन दे ण्यात येईल.

12.

पाणलोट िे त्र विकास :
1)

प्रत्येक पाणलोट क्षेत्रासाठी एकात्मीक पाणलोट क्षेत्र गवकास व व्यवस्थापन आराखडा
तयार करण्यात येईल व तो राज्यातील उप-खोऱ्यांचा / खोऱ्यांच्या जलआराखडयाचा एक
भाि असेल व त्याची अंमलबजावणी सामागजक सहभािातून केली जाईल.
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2) नैसर्थिक कारणांमळ
ु े पारं पगरक कसचन व्यवस्थेचा अभाव असलेल्या क्षेत्रात, मृदा ओलावा
सुरक्षा आगण लोकांच्या पाण्याच्या गकमान िरजा भािगवण्याची सुगनश्श्चती करण्यासाठी,
पाणलोट क्षेत्र गवकास काययक्रमाची प्राधान्याने अंमलबजावणी करण्यात येईल.
3) पजयन्यावर आधारीत शेतीच्या उत्पादकतेत वाढ करण्याच्या उिे शाने, केंद्र व राज्य
शासनाच्या गवगवध योजनांचे एकत्रीकरण करून पाणलोट क्षेत्र गवकास व व्यवस्थापन
काययक्रमांची अंमलबजावणी करण्यात येईल.
4) पाणलोट क्षेत्र गवकास व व्यवस्थापन उपक्रम, खोऱ्याचा माथा ते पायथा यामध्ये शास्त्रोक्त
पद्धतीने राबगवण्यात येतील. पाणलोट क्षेत्र गवकास काययक्रमाचे अनेक घटक आहे त. योग्य
घटकांची गनवड ही स्थुलपणे जगमनीच्या संरचनेवर (जगमनीचा आकार, जगमनीचा
चढ/उतार), मृदा आच्छादनाचे स्वरूप व खोली, खडकांचे प्रकार आगण त्यांच्या घडणीचे
स्वरूप, जगमनीची पाणी शोर्षून घे ण्याची क्षमता, पावसाची तीव्रता आगण जगमनीच्या वापर
या आधारे गनश्श्चत करण्यात येईल. पाणलोट क्षेत्र गवकास कामे व त्यासंबंधातील
काययक्रमांचे गनयोजन व अंमलबजावणी करताना, भूशास्त्रञांना सहभािी करून घे णे
अगनवायय केले पागहजे.

भूजल पुनभयरणाचे वधयन (वाढ) करण्यासाठी, अध:स्तर

(सबस्राटा) प्रभाव्य आहे याची सुगनश्श्चती करण्यासाठी, सगवस्तर भूजलशास्त्रीय अन्वेर्षण
करण्यात येईल.
5) पाणलोट क्षेत्र गवकास काययक्रमांतियत हाती घे तलेल्या कामांच्या प्रितीचे संगनयंत्रण
करण्यासाठी त्यांचे भौिोगलक टॅिींि करण्यात येईल. पूवी केलेल्या जलसंवधयन कामांचे
मूल्यमापन, कृ गर्ष गवद्यापीठे , जल व भूगम व्यवस्थापन संस्था (वाल्मी) आगण जलक्षेत्रात
काम करणाऱ्या अशासकीय संघटना यांच्या प्रगतगनधींचा समावेश असणाऱ्या त्रयस्थ
अगभकरणाद्वारे

केलेल्या

गनयतकागलक

पुनर्थवलोकनाचे

अधीन

असेल.

मूल्यमापनाच्या गनष्ट्कर्षाचा वापर हा भावी योजनांचे गनयोजन, संकल्पन

अशा
आगण

अंमलबजावणीसाठी करण्यात येईल.
6) पाणलोट गवकासाची कामे/योजना सरकारी योजनेचा एक भाि म्हणून सावयजगनक पैशातून
राबगवण्यात येत असल्याने, पुनभयरणाने वाढलेल्या भूजलावरील हक्क / अगधकार हे ,
पाणलोट क्षेत्रामधील लाभार्थ्यांचे सामागयक हक्क म्हणून समजण्यात येईल. पाणलोट क्षेत्र
गवकासातून गमळालेले लाभ आपापसात वाटू न घे तील, अशा प्रकारची सुस्पष्ट्ट मांडणी
असलेले

हमीपत्र लाभार्थ्यांनी करून दे णे आवश्यक असेल. गवकासासाठी पाणलोट

क्षेत्राची गनवड करण्यापूवी असे हमीपत्र घे तले पागहजे.
13.

पूर व्यिस्थापन :
राज्यातील सात टक्के भौिोगलक क्षेत्र पूर प्रवण आहे . पूर सौम्यकरण व व्यवस्थापन संदभातील
आखलेली रणगनती पुढीलप्रमाणे आहे :-
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1) पुराशी गनिडीत असलेल्या आपत्ती टाळण्यासाठी संरचनात्मक व गबिर संरचनात्मक
उपाययोजनांद्वारे सवयतोपरी प्रयत्न करण्यात येईल, एक पयाय म्हणून आपत्ती
व्यवस्थापनावर भर दे ण्यात येईल.
2) एक कागलक आधारसामग्री (गरअल टाइम डे टा ) संपादन करणारी प्रणाली व पूवांनुमान
प्रगतमाने स्थापन करून पुरासंबंधी

पुवानुमान करणाऱ्या पद्धतींचे आधुगनकीकरण

करण्यात येईल.
3) प्रत्येक पूरप्रवण क्षेत्रासाठी पूर व्यवस्थापनाची काययप्रणाली गवकगसत करण्यासाठी,
वारं वारतेवर

आधागरत पूर जलमयतेचे नकाशे ( फ्लड इनन्डे शन म ॅप््) आगण पूर

सौम्यकरण व व्यवस्थापन करण्यासाठी आकश्स्मक योजना तयार करण्यात येतील.
स्थागनक प्रागधकरणाद्वारे पूर प्रवण क्षेत्रामध्ये ( प्रगतबंगधत क्षेत्र - 25 वर्षातून येणा-या
पुरासाठी) वसाहत व आर्थथक कायय करण्यास कठोरपणे प्रगतबंधीत करण्यात येईल.
गवद्यमान अगतक्रमणे काढू न टाकण्यासाठी संबंगधत स्थागनक प्रागधकरणाद्वारे टप्प्याटप्याने
काययक्रम राबगवण्यात येईल.
4) राज्य व स्थळ-सापेक्ष समस्या सोडगवण्यासाठी पूर प्रवण क्षेत्रामध्ये पूर पूवांनुमानाकगरता
गनणयय सहाय्यकारी प्रणाली (डी. एस. एस.) गवकगसत करील.
5) पूर प्रवण क्षेत्रांमध्ये लघुसंदेशावर (एस.एम.एस.) आधागरत पूर सावधानता (इशारा) प्रणाली
गवकगसत करणे अगनवायय राहील.
6) पूरप्रवण क्षेत्रामधील लोकांना सहभािी करून घे ऊन आकश्स्मक कृ ती आराखड्याचे /
आपत्ती व्यवस्थापन आराखड्याचे गनयतकागलक पुनर्थवलोकन व सुधारणा करण्यात येईल.
अचानक

व

अनपेगक्षत

उदभवणाऱ्या

पुरासंबंधीच्या

आपत्तीसाठी

सुसज्जता

वाढगवण्याकगरता संभाव्य धरण फु टीचे गवश्लेर्षण अगनवाययपणे करण्यात येईल.
14.

पायाभूत सुविधाांचे पवररिण :
जलगवर्षयक पायाभूत सुगवधा पगररक्षणाचे धोरण पुढीलप्रमाणे असेल :1) पाटबंधारे गवकास महामंडळे , पाणी वापर संस्था आगण पाणी वापरकते यांसह जलसंपदा
गवभािाची उिे गशत लाभ सतत गमळण्याकगरता त्यांच्या संबंगधत प्रागधकार क्षेत्रातील
जलसंपत्ती गवर्षयक पायाभूत सुगवधा व सोयीची दे खभाल करतील.
2) कसचन श्स्थतीदशयक अहवाल, धरण सुरगक्षतता संघटनाचा अहवाल आगण अगधकाऱ्यांचा
गनरीक्षण अहवाल यांच्या आधारे संबंगधत पाटबंधारे गवकास महामंडळांनी वार्थर्षक पगररक्षण
योजना अगनवाययपणे तयार केल्या पागहजेत.
3)

राज्य शासन महाराष्ट्र जल क्षेत्र सुधारणा काययक्रम हाती घे ईल. या काययक्रमामध्ये जुन्या
धरणाच्या सुरगक्षततेशी संबंगधत उपक्रम आगण ज्या जुन्या पूणय झालेल्या प्रकल्पाच्या लाभ
क्षेत्रामध्ये पाणी वापर संस्थेचे काययक्षेत्र गनश्श्चत झाले ले आहे असे लाभक्षेत्र पाणी वापर
संस्थे कडे सुपदू य करण्यापूवी महाराष्ट्र कसचन पद्धतीचे शेतकऱ्याकडू न व्यवस्थापन
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अगधगनयम 2005 मध्ये नमूद केलेल्या तरतुदींनुसार लाभ क्षेत्र कालवा गवतरण प्रणालींचे
पुन:स्थापन करणे आवश्यक आहे , या बाबींवर गवशेर्ष भर दे ण्यात येईल.
4) मालिुजारी तलाव यांसारख्या पारं पगरक पाणी साठवण्याच्या जलाशयांची दुरुस्ती-पुनवयसन
पुन:स्थापना करण्यात येईल.
15.

सांस्थात्मक व्यिस्था :
1) जल नीतीवरील संशोधनासाठी एक स्वायत्त केंद्र स्थापन करण्यात येईल. हे केंद्र,
धोरणात्मक गनणययाच्या प्रभावाचे मूल्यमापनदे खील करील आगण बदलत्या पगरश्स्थतीमध्ये
धोरणात्मक सल्ला दे ईल.
2) सुलभ कौशल्यांना (soft skill) चालना दे ण्याकगरता, जािगतक पातळीवर नावारूपास
आलेल्या सवोत्कृ ष्ट्ट संकल्पाना अवित करण्यासाठी आगण त्यां ची राज्य गवगशष्ट्ट
अनुकूलता गनधागरत करुन राज्यभर प्रसार करण्यासाठी, आंतरराष्ट्रीय सहयोिाने , जल
क्षेत्रासाठी "उत्कृ ष्ट्टतेचे केंद्र" उघडण्यात येईल. अशा केंद्रामध्ये नागवन्यपूणय कल्पनांचा
गवकास करुन प्रसार केला जाईल.
3) नदीच्या खोऱ्यातील जलसंपत्तीचे एकाश्त्मक गनयोजन, कायान्वयन व व्यवस्थापन
करण्यास सहाय्य करण्याकगरता जािगतक पाकठब्याने ई-प्रगतमानकरण प्रणाली गवकगसत
करण्यात येईल.
4) राष्ट्रीय /आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या आवश्यक सहयोिाने जलक्षेत्रात काम करणाऱ्या गवद्यमान
संशोधन संस्थाची क्षमता वृध्दी करण्यात येईल.
5) जलसंपत्ती क्षेत्रात नागवन्यपूणय संकल्पना व उपक्रम यांना मान्यता दे ऊन पुरस्काराने
िौरगवण्यात येईल. [उदा. सवोकृ ष्ट्ट कामगिरी करणाऱ्या पाणी वापर संस्था, आपल्या
सांडपाण्याची पुनवापर प्रगक्रया करण्याच्या संदभात सवोकृ ष्ट्ट कामगिरी करणारी शहरे ,
गकमान गबिर महसूली पाणी (एन.आर.डब्ल्यू) असणारी शहरे , इत्यादी]
6) जलक्षेत्रातील समस्यांचे शास्त्रीय पद्धतीने गनवारण करण्यासाठी तंत्रञानातील गनरं तर
संशोधनास व प्रितीस चालना दे ण्यात येईल. संशोधन व गवकास उपक्रमांसाठी आगण
गवद्यमान तंत्रञान, आराखडे , गनयोजन व व्यवस्थापन पद्धती अद्ययावत करण्यासाठी देखील
पयाप्त गनधी पुरगवण्यात येईल. संशोधन उपक्रम चालगवणे व त्यांचे संगनयंत्रण करण्यासाठी
आगण ते कायान्वीत करण्यापूवी त्याची वैधता तपासण्यासाठी

अंतियत/बाह्य तज्ञांचे

संशोधन व गवकास सल्लािार पनॅ ेल स्थापन केले जाईल.
7) सुयोग्य व्यक्तींना उच्च गशक्षणासाठी/ गवशेर्ष अभ्यासक्रमासाठी आगण आंतरराष्ट्रीय
सहकायय उपक्रमांच्या माध्यमातून ञान गमळण्यासाठी प्रायोगजत करण्यात येईल.
8) जल क्षेत्रातील कुशल मनुष्ट्यबळाच्या बदलत्या िरजा भािगवण्याकगरता राज्य शैक्षगणक
संस्थांशी सहयोि करण्यात येईल.
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16.

सवनयां त्रण आवण मावहती प्रणाली :
1) जलसंपत्तीचे पगरणामकारक व्यवस्थापन होण्यासाठी खात्रीशीर व योग्य आधारसामग्री
आगण मागहती िरजेची असते. एककागलक पध्दतीवर (गरयल टाईम) आधागरत
जलहवामान, जलसंपत्ती व जलवापराची आधारसामग्रीसाठी मागहती व्यवस्थापन
प्रणालीसह अद्यावत एकाश्त्मक सगनयंत्रण प्रणाली उभारावी. यायोिे नदीखोरे प्रागधकरण,
सवय जल उपभोक्ते, जल सेवा दे णारे आगण अन्य संस्था यांना गनयोजन, प्रकल्प आखणी व
कायान्वयीकरण, पगरचालन आगण गनणयय प्रगक्रयामध्ये मदत होईल.
2) राज्यातील जल हवामान आधारसामग्री, संबंगधत जलसंपत्ती आगण जलवापराची
आधारसामग्री िोळा करणाऱ्या, जतन करणा-या, एकगत्रकरण ककवा संग्रहण करणा-या
सवय शासकीय अथवा खाजिी संस्था या आधार सामग्री, सदर मागहती प्रणालीस अचुकता
पडताळू न उपलब्ध करुन दे तील. ही सवय आधारसामग्री सावयजगनक स्वरुपात उपलब्ध
राहील.
3) प्रचगलत पाणी वापरामुळे गनमाण होणारे प्रश्न जसे भूजल पातळीमधील चढउतार,
क्षारयुक्तता (सॅगलनीटी), अथवा तत्सम समस्यांचे संगनयंत्रण व गनराकरण राज्य शासन
लोक सहभािातून करे ल.
4) जल उपलब्धतेत व पीकरचनेत झालेले बदल तसेच बीिर कसचन प्रयोजनाथय वाढलेला
पाणी

वापर गवचारात घे ऊन दहा वर्षापूवी पूणय झालेल्या प्रकल्पांच्या कसचन क्षमतेचे

वास्तववादी पूनर्थवलोकन करण्यात येईल.
5) पाणी वापर करणाऱ्या सवय संस्था वार्थर्षक जललेखा आगण जललेखा पगरक्षा अहवाल
प्रगसध्द करतील. या अहवालामध्ये, अनुञेय पाण्याचा कोटा, प्रत्यक्षात जलवापर, प्रदुर्षण
पातळी, व्यय, िळती, अनगधकृ त उपसा, पून:प्रगक्रया, पून:वापर, पाझर, प्रगक्रया केलेल्या
सांडपाण्याचे प्रमाण आगण प्रगत एकक पाणी वापर यांचा समावेश असेल. सवय अहवाल
सावयजगनकपणे उपलब्ध असतील.
6) जलसंपदा गवभाि, राज्यातील सवय प्रकल्पांचा, टप्प्याटप्याने श्स्थर गचन्हांकन अभ्यास हाती
घे ईल, जेणेकरून सवय प्रकल्पांना अंतभूयत केले जाईल. जलसंपदा गवभाि प्रत्येक वर्षी 22
माचय रोजी, म्हणजे जािगतक जल गदनी, सुधारणांसाठीच्या गवश्ले र्षण आगण गशफारसींसह
जलसंपदा प्रकल्पांचा वार्थर्षक श्स्थर गचन्हांकन अहवाल प्रकाशीत करे ल.
7) जलसंपत्तीचे लेखा पगरक्षण करणे अगनवायय करण्यात येईल. घनमापन पध्दतीने पुरवठा
करताना मोजणी उपकरण पुरगवण्याची जबाबदारी सेवा पुरवठादाराची राहील. मात्र सेवा
पुरवठादार अशा मीटरची ककमत ग्राहकाकडू न टप्प्याटप्प्याने वसूल करे ल. जलसंपदा
गवभाि प्रत्येक वर्षी 22 माचय रोजी, म्हणजे जािगतक जल गदनी सुधारणेसाठी गवश्लेर्षण
आगण गशफारसींसह जलसंपदा प्रकल्पांचा वार्थर्षक जललेखा पगरक्षण अहवाल प्रकागशत
करे ल.
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8) जलसंपदा गवभाि जलसाठे , वापराच्या गवगवध प्रविांचा पाणी वापर, गवकगसत केलेली व
प्रत्यक्षात वापरात असलेली कसचन क्षमता, आकारलेली व वसूल केलेली पाणीपट्टी यांची
आकडे वारी व इतर सवय संबधीत आकडे वारी िोळा करुन व संकलीत करे ल. जलसंपदा
गवभाि प्रत्येक वर्षी 15 सप्टें बर रोजी, म्हणजे अगभयंता गदनी वार्थर्षक कसचन श्स्थती दशयक
अहवाल प्रकागशत करे ल.
9) जलसंपत्तीच्या शाश्वत व्यवस्थापनासाठी, भौिोगलक मागहती प्रणालीसह (GIS) गरमोटय
सेंस्न्सिचा वापर करण्यात यावा, ज्यामध्ये कसचन प्रकल्पांसह गवस्तृत प्रमाणावर पसरलेल्या
जलसंचय करणाऱ्या सवय बांधकामांचा समावेश राहील. यामध्ये येवा, पूर व्यवस्थापन, पूर
प्रवण क्षेत्राचे नकाशे, पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन, लाभक्षेत्रातील कसचन व्यवस्थापन, पीक
क्षेत्राचा, उत्पादनाचा तसेच धरणात जमा होणारा िाळ इत्यादीच्या अंदाजाचा समावेश
राहील. याद्वारे सवय सामान्यांसाठी एककागलक आधार सामग्री (गरयल टाईम डाटा) उपलब्ध
होऊन त्यात पारदशयकता येईल.
17.

पाणी शुल्क :
पाणी वापराचे गवगनयमन करण्यामध्ये आगण पाणी वापर काययक्षमतेची सुगनश्श्चती करण्यामध्ये
पाणी शुल्क महत्वाची भूगमका बजावते. राज्याने या पुवीच प्रशुल्क (टॅगरफ) ठरगवण्याची जबाबदारी
महाराष्ट्र जलसंपत्ती गनयमन प्रागधकरणावर सोपवलेली आहे .
प्रशुल्क संरचना गनश्श्चत करताना प्रागधकरण पुढील माियदशयक तत्वे गवचारात घे ईल :
अ) प्रागधकरण पारदशयक व सहभािी पध्दतीने काम करे ल. प्रशुल्क ठरगवण्यापूवी जनतेशी
सल्ला मसलत करील व त्यांचे मत ऐकून घे ईल.
ब) प्रागधकरण सुरवातीस जल पायाभूत सुगवधांवरील मानक आधागरत गकमान आवती खचय
तसेच त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने खचय प्रगतकबगबत होणारा पाण्याचा दर वसूल होईल याची खात्री
करे ल.
क) आवती खचात, योजनेच्या प्रणालीतील गचरं तन लाभ गमळण्याचे सुगनश्श्चती, पाण्याचा
काययक्षम वापर, पाणी वापरकत्यांना हक्काचे पाणी गमळण्यासाठी आवश्यक प्रणालीची
उपलबधता आगण पाण्याचे समन्यायी वाटप यासाठी आवश्यक, वीजखचासह कायान्वयन
व पगररक्षण खचय , सुटे भाि, व्ययशील बाबी, आस्थापना व प्रशासकीय खचय , वरकड खचय
तसेच पायाभूत सुगवधा घटकांच्या पुन:स्थापना खचासह (उदा. गनयंत्रक दरवाजे, इत्यादी)
गवशेर्ष दुरुस्तीच्या ( संरचना पुन: स्थापनेचा व पुनजोडणीचा) खचाचा समावेश असेल.
ड) समन्यायी, काययक्षमता व आर्थथक तत्वे यांचे पालन करण्याच्या दष्ट्ृ टीने, एक गनयम म्हणून
पाण्याचा आकार घनमापनतत्वावर गनधागरत करण्यात येईल.
इ)

पाण्याचा दर त्याच्या काटे कोर वापर करण्यास प्रोत्साहन दे ईल आगण त्याचे संधारण
करण्यास पुरस्कृ त करे ल.
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फ) योग्यगरत्या गनयोगजत केलेल्या प्रशुल्क रचनेद्वारे गवगशष्ट्ट मानकापयंत पाण्यावर प्रगक्रया
केल्यानंतर पुन:चक्रीत (Recycle) वापर व पुन:वापर करण्यास प्रोत्साहन गदले जाईल.
ज) गवगवध पाणी वापर प्रविातील क्रॉस सबगसडी टप्प्याटप्प्याने काढू न टाकण्यात येईल.

उपरोक्त धोरणात्मक उगिष्ट्टे साध्य करण्यासाठी आवश्यकतेनस
ु ार प्रचगलत कायद्यामध्ये
सुधारणा करण्यात येतील.
18.

खाजगी िे त्राचा सहभाग :
नावीन्यपूणय कल्पना, नवीन तंत्रञान, नावीन्यपूणय गवत्तव्यवस्था, व्यवस्थापनामधील कौशल्य व
जल सेवांचा सुधागरत दजा व खचातील गकफायतशीरता यांचा पुरस्कार करण्यासाठी आगण जल
वापर कत्याच्या उत्तरदागयत्वासाठी, जल पायाभूत सुगवधा प्रकल्पांच्या गनयोजन, गवकास व
व्यवस्थापन यांमध्ये खाजिी क्षेत्राच्या सहभािास उत्तेजन दे ण्यात येईल. जेथे सुसाध्य असेल तेथे,
उदं चन जलगवद्युत

योजनांच्या गवकासात, मोठ्या उपसा कसचन योजनांच्या गवकासात /

काययचालनात, जलशुश्ध्दकरण केंद्रात, जल गवतरण व्यवस्था आगण सांडपाणी प्रगक्रया केंद्र यांच्या
गवकासामध्ये खाजिी क्षेत्राच्या सहभािास चालना दे ण्यात येईल. जलसंपत्ती गवकास व व्यवस्थापन
यांमध्ये वाजवी व्याज दराने बाह्य गनधी पुरवठ्यास सुद्धा चालना दे ण्यात येईल.
19.

अांमलबजािणी ि सांवनयां त्रण :
एकाश्त्मक राज्य जल आराखडा आगण शाश्वत गवकास उगिष्ट्टे (SDG) यामध्ये गनधागरत
केलेली उगिष्ट्टे कालमयादे त साध्य करणे अगनवायय रागहल. सदर उगिष्ट्टे साध्य करण्यासाठी तसेच
जलनीतीमध्ये मांडलेल्या गवगवध धोरणांसाठी, पाण्याशी संबंगधत सवय गवभािांनी कृ ती आराखडे
तयार करावेत. राज्य जल मंडळाद्वारे सदर आराखड्यांना अंगतम रूप दे ण्यात येईल आगण राज्य
जल पगरर्षद त्यास मान्यता दे ईल. राज्य जल मंडळ अंमलबजावणीचे गनयगमतपणे संगनयंत्रण
करे ल व राज्य जल पगरर्षद, प्रितीचे गनयगमतपणे पुनर्थवलोकन करील.

20.

राज्य जल नीतीचे पुनर्मिलोकन :
"राज्य जल नीती", हा एक िगतशील दस्तऐवज असून भगवष्ट्यातील जल क्षेत्र गवकासातील व
व्यवस्थापनातील आव्हानांवर मात करण्यासाठी आवश्यकता वाटे ल तेव्हा, त्याचे गनयतकागलक
पुनर्थवलोकन करण्यात येईल.
[वटप :- जलनीतीच्या मराठी व इंग्रजी आवृत्तीमध्ये काही गवसंिती गनदशयनास आल्यास
धोरणाच्या इंग्रजी आवृत्तीमधील तरतुदी ग्राह्य धरल्या जातील.]
--------------
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